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2014 was voor de woningcorporaties in het algemeen en voor Lefier in het 
bijzonder een kantelpunt. De parlementaire enquête belichtte nog een keer de 
ontstane misstanden. De in de Tweede Kamer aangenomen nieuwe Woningwet 
maakt een einde aan bijna tien jaar discussie over de reikwijdte van het speel-
veld van corporaties.

De politieke boodschap is helder: 
woningcorporaties zijn er om mensen 
met een laag inkomen te huisvesten en 
met al het andere moeten ze stoppen, 
tenzij daarmee die huisvestingstaak wordt 
ondersteund. Daarnaast zal het toezicht 
van het Rijk en de invloed van huurders 
en gemeenten op alles wat corporaties 
binnen deze nieuwe grenzen doen, fors 
toenemen.

Lefier koos er al eerder voor om zich te 
concentreren op betaalbare woningen 
en die als goed rentmeester te beheren. 
Koopwoningen en commerciële 
huurwoningen bouwen we niet meer. Bij 
onze bestaande woningen wordt scherper 
onderscheid gemaakt tussen dat wat geld 
moet opleveren en dat wat om sociale 
redenen betaalbaar moet blijven. Dit geldt 
voor woningen, maar zeker ook voor ander 
vastgoed zoals winkels en bedrijfsruimten. 
We zullen bij sommige woningen de huren 
verhogen om andere goedkoper te kunnen 
maken. Bedrijfsruimten zullen commerciële 
huren moeten gaan opleveren.

Lefier koestert haar brede sociale taak. 
Dat hebben we altijd gedaan en dat 
blijven we doen. Met sommige dingen 
moeten we stoppen. Het is zeer de vraag 
of wij multifunctionele accommodaties 
kunnen blijven bouwen, zoals in 2014 
De Deele in Emmer-Compascuum, het 
Floreshuis in Groningen of Het Hunzehuys 
in Borger. Echter, onze rol in de wijken 
blijft intensief. Zo blijven wijkbeheer en 
bewonersparticipatie een kerntaak voor 
Lefier.

De huurders zullen zich nog beter moeten 
organiseren om de hen toegedachte rol te 

kunnen vervullen. Zowel in hun complex, 
op wijk- en gemeenteniveau als Lefier-
breed kunnen huurders meer invloed 
uitoefenen. Dat vraagt veel van hen. De 
gemeenten gaan vanuit een nieuw op te 
stellen woonvisie duidelijk maken wat er van 
corporaties wordt verwacht. Lefier moet 
beoordelen of en in hoeverre wij aan die 
verwachtingen tegemoet kunnen komen.

Ik ben blij, dat er eindelijk duidelijkheid is. 
Intern hebben we een stevige reorganisatie 
achter de rug, waardoor er ruimte is voor 
betaalbare huren, ruimte om te investeren 
en ruimte voor een brede sociale taak-
opvatting. We zullen laten zien, dat we 
binnen die ruimte belangrijk kunnen zijn 
voor u en voor de wijken en dorpen waar 
u woont. 

Lex de Boer

(t)huis! 

Vanaf 2015 heeft ons bewonersblad  
één naam: (t)huis! Het bewonersblad 
in Emmen had al langer deze naam, 
nu zijn we ook voor de andere regio’s 
overgegaan op (t)huis!   

In Emmen, Hoogezand-Sappemeer 
en Stadskanaal kregen huurders 
twee keer per jaar een bewonersblad. 
In Groningen de laatste jaren 
niet meer. Vanaf nu krijgen alle 
huurders van Lefier twee keer per 
jaar het bewonersblad in de bus! 
Zo houden we u op de hoogte van 
de ontwikkelingen bij Lefier en de 
projecten waar we mee bezig zijn.  
We wensen u veel leesplezier!

volg ons…
op facebook en twitter 

Meld u aan als vriend, relatie of volger:

       www.facebook.com/Lefierwonen

       www.twitter.com/Lefier_wonen
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woningen Schoolstraat bijna klaar 
12 nieuwe woningen in Musselkanaal

Aan de Schoolstraat in Musselkanaal 
wordt vanaf afgelopen zomer druk ge-
bouwd. Tegenover de sluis aan het lint, 
ongeveer op de grens van Stadskanaal 
en Musselkanaal, komen 12 nieuwe 
twee- en drie-onder-één-kapwonin-
gen. De woningen zijn ontworpen door 
Van Manen en Zwart uit Drachten en 
worden gebouwd door de Gebroeders 
Benus uit Musselkanaal.   
 
levensloopgeschikt 
Tien van de twaalf woningen zijn levens-
loopgeschikt. Huurders kunnen tot op 
hoge leeftijd in de woning blijven wonen, 
omdat er een slaapkamer en badkamer 
op de begane grond ligt. Op de eerste 
verdieping bevinden zich nog twee slaap-
kamers. De andere twee woningen hebben 
drie slaapkamers op de verdieping. Alle 

woningen hebben een diepe achtertuin. Bij 
elk blok komt een betonnen bankje bij de 
voordeur, uitkijkend op het lint en het diep. 
Leuk voor de contacten tussen bewoners.  
 
bewoners in voorjaar in de woning  
Als de winter een beetje meewerkt worden 
de woningen eind februari opgeleverd en 
zijn de woningen aan het begin van het 
voorjaar bewoond. Op dit moment werken 
we hard aan de afbouw van de woningen: 
keukens worden geplaatst, tegels geplakt 
en wanden en plafonds afgewerkt. Buiten 
worden de bergingen geplaatst en de 
tuintegels gelegd.          
 
kijkje op de bouw 
De frivool gebouwde en luxe woningen 
hebben een huurprijs van rond de 700 
euro. Ondanks de behoorlijke huurprijs 

is er veel animo voor de woningen. Alle 
woningen zijn namelijk al op voorhand 
verhuurd. Kortgeleden hebben we de 
 bewoners uitgenodigd op de bouw. 
 Bewoners konden hun nieuwe woning  
van binnen bekijken en alvast de precieze 
maten opmeten. Ze zijn enthousiast en 
zien uit naar het moment waarop ze de 
sleutels definitief krijgen.

open huis
Nieuwsgierig geworden naar de 
nieuw bouwwoningen aan de  
Schoolstraat? 
U bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in de woningen 
tijdens het open huis op: zaterdag  
21 februari van 11.00 tot 15.00 uur. 



Veel huurders in Stadskanaal en bui-
tendorpen zullen er misschien weinig 
van hebben gemerkt, maar achter de 
schermen is het afgelopen halfjaar 
veel veranderd bij Lefier. Een belang-
rijke rol in de contacten met de ruim 
4.800 huurders is weggelegd voor het 
nieuwe gebiedsteam Stadskanaal en 
buitendorpen. 
 
acht gebiedsteams 
In haar werkgebied heeft Lefier acht 
gebiedsteams. Het gebiedsteam is een re-
latief kleine groep van twintig tot dertig me-
dewerkers. Zij zijn slagvaardig en flexibel 
inzetbaar om, de contacten met huurders 

zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het 
gebiedsteam Stadskanaal en buitendorpen 
staat onder leiding van manager Wiebe 
Cazemier.   
 
telefonisch contact via het  
Klant Contact Centrum 
Een belangrijke verandering voor de 
huurders is dat zij niet direct telefonisch in 
contact komen met het gebiedsteam. De 
mensen die de laatste maanden al telefo-
nisch contact met ons hadden, merkten 
dat zij te woord werden gestaan door 
ons nieuwe Klant Contact Centrum. In de 
praktijk blijkt dat veel vragen - wij denken 
op termijn zelfs 80% - relatief snel oplos-

baar zijn: Het doorgeven van een klacht 
of reparatieverzoek, de aanvraag van een 
formulier, hulp bij het inschrijven voor een 
woning et cetera. Om dit telefonisch zo 
efficiënt mogelijk af te handelen is er een 
team van mensen beschikbaar die dit voor 
alle huurders van Lefier naar tevreden-
heid kan doen. Bovengenoemde zaken 
verlopen namelijk overal volgens hetzelfde 
proces, of je nu in Emmen, Stadskanaal of 
Hoogezand woont. 
 
waarvoor kan ik bij het  
gebiedsteam terecht? 
Het gebiedsteam is verantwoordelijk voor 
het verhuren van woningen, het sociaal 

gebiedsteam Stadskanaal en buitendorpen: 
anders, maar dichtbij mensen
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de wijkbeheerder: 
de oren en ogen 
in uw wijk! 

Uw woongenot wordt niet alleen bepaald 
door uw woning. Ook de omgeving waar 
u woont speelt een grote rol. Om ervoor 
te zorgen dat uw woonomgeving leefbaar 
blijft, is er in elke buurt waar Lefier woningen 
heeft, een wijkbeheerder actief.  
Een buurt waar u zich thuis voelt. Daar kunt 
u zelf voor zorgen. Als het nodig is, helpen 
wij een handje. U kunt met allerlei vragen 
terecht bij de wijkbeheerder over bijvoor-
beeld: 
- Tuinonderhoud
- Bestrating
- Groenvoorziening
- Kapvergunningen
- Overlast 
- Ideeën ter verbetering van uw buurt 
 
De wijkbeheerder werkt samen met  
o.a. het wijkbeheer van de gemeente en de 
wijkagenten. 

Er wordt dus goed opgelet in uw wijk.  
Maar de wijkbeheerder doet dat het liefst 
samen met u! 
U kunt de wijkbeheerder bereiken via het 
Klant Contact Centrum op 088 - 20 33 000.

Even voorstellen:  

wijkbeheerders

Harold Menzen (l) 

en Bert Bos (r)

 beheer in wijken waar we woningen bezit-
ten en het onderhoud aan woningen. 

Huurders krijgen nu te maken met één van 
de verhuurmakelaars die het hele proces 
afhandelt: van huuropzegging tot het 
correct opleveren en het verlaten van de 
woning. Van een sloopaanzegging tot het 
verwelkomen van nieuwe huurders. Maar 
de verhuurmakelaar komt ook in beeld 
bij het oplossen van huurachterstanden. 
Praat je over het sociaal beheer door onze 
medewerkers bewonerszaken, dan heb je 
het over het schoon, heel en veilig houden 
van onze woonbuurten. 

Het afhandelen van onderhoud of repara-
ties spreekt voor zich. In het gebiedsteam 
werken werkvoorbereiders en vaklieden 
die bij de huurders langs gaan, nadat 
een afspraak is ingepland via het Klant 
Contact Centrum. En verder is het onze 
taak om bij leegstand zo snel mogelijk een 
nieuwe huurder te vinden, we behandelen 
woonfraude en overlast en we begeleiden 
mensen die als huurder een tweede kans 
verdienen.
 
contacten met bewonerscommissies 
Ook contacten met huurdersverenigingen 
en bewonerscommissies verlopen via het 
gebiedsteam. Het beleid van Lefier is er 
op gericht de betrokkenheid van bewo-
ners te stimuleren, ook op toenemende 
zelfstandigheid van huurders en woning-
zoekenden. Wij laten de mensen niet aan 
hun lot over, zeker niét, maar wij gaan 
mensen wel stimuleren om meer dingen 
zelf te doen. Belangrijk voorbeeld is de 
woonruimteverdeling. Mensen kunnen 
zich thuis via internet inschrijven. Daarvoor 
hoeven ze niet meer naar ons kantoor te 
komen. Het kan nu 24 uur per dag, dus op 
een moment dat het hen zelf goed uitkomt. 
Hebben mensen geen internet, dan helpen 
wij ze graag op kantoor.
 
meer zelf doen 
Het wordt anders, maar daarmee niet 
slechter. Wij verwachten wel meer zelfred-
zaamheid van huurders die daartoe in staat 
zijn. En mensen bij wie het echt niet lukt, 
die helpen wij natuurlijk.

lefier  pag 5



lefier  pag 6

Alle vragen die per post, telefoon of e-mail aan Lefi er gesteld worden, komen 
sinds 20 oktober binnen bij het Klant Contact Centrum (KCC). Of het nu gaat 
over huuropzegging, woninguitgifte, openingstijden, reparatieverzoeken 
of vragen van leveranciers. Voor persoonlijk contact kunnen huurders nog 
steeds terecht bij de woonwinkels van de gebiedsteams. Manager KCC Lindy 
Chmayssani vertelt er meer over.

“Achterliggende gedachte bij het KCC 
is dat de klant één aanspreekpunt heeft 
en niet van de ene naar de andere 
medewerker wordt doorverbonden”, legt 
Lindy uit. “De vraag komt bij ons binnen 
en wij starten de zoektocht naar het juiste 
antwoord. Als klant hoef je je niet meer 
bezig te houden met bij wie of waar je 
moet zijn. De medewerker van het KCC 
geeft je het antwoord of zorgt dat je op de 
juiste plek terecht komt. Sleutelwoorden 
voor onze werkwijze zijn klantgericht, 

helder, vriendelijk en correct, warm en 
persoonlijk.”

kennisbank
Bij het KCC werken ruim dertig mensen. 
Voor de antwoorden op vragen maken ze 
onder meer gebruik van een kennisbank. 
Lindy: “De kennisbank is nu voor ongeveer 
de helft gevuld met gegevens van de 
verschillende gebiedsteams. Dat vullen 
we aan met antwoorden op vragen die er 
nu nog niet in staan. Zo verzamelen we 

iedere dag meer informatie en kunnen we 
dus ook steeds sneller vragen van klanten 
beantwoorden. Uiteindelijk is ons doel dat 
het KCC 80% van alle vragen afhandelt die 
per telefoon, mail en post gesteld worden.” 

bundelen
De verschillende vestigingen waar Lefi er uit 
voort is gekomen, hadden op onderdelen 
ieder een eigen aanpak. “We willen toe naar 
één Lefi er, met één uniforme werkwijze. Dat 
is ook veel duidelijker voor klanten. Daarom 
gaan we kennis en diensten bundelen. 
Bundelen wil ook zeggen dat we effi ciënter 
werken en dus tijd en geld uitsparen om 
te kunnen besteden aan zaken die de 
huurders ten goede komen. En wat we 
dicht bij de klant kunnen organiseren, doen 
we dicht bij de klant.” 

nieuw: Klant Contact Centrum Lefi er
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internet
Met de inrichting van het KCC speelt 
Lefi er ook in op de veranderingen in de 
samenleving. Lindy: “Mensen zoeken 
steeds vaker informatie via het internet 
of mailen hun vragen in plaats van langs 
te komen. Dat vraagt om een andere 
klantbenadering. Daarnaast zijn onze acht 
gebiedsteams gehuisvest door het gehele 

werkgebied van Lefi er. Zo zijn we altijd 
dicht bij de klant en goed bereikbaar.”

huurdersportaal
De volgende stap staat ook al op de lijst 
met voornemens. “We gaan onderzoeken 
wat we onze klanten nog meer kunnen 
bieden via het KCC. We denken 
bijvoorbeeld aan een huurdersportaal waar 

huurders zelf allerlei zaken kunnen regelen. 
Maar eerst maar eens zorgen dat de basis 
op orde is en de kennisbank goed gevuld.”

wachttijden KCC 
Wellicht heeft u gemerkt dat onze telefonische wachttijden de afgelopen maanden langer zijn geweest 
dan u van ons gewend bent. Wij vinden dit erg vervelend. Om de wachttijden te verkorten hebben we 
een keuzemenu ingesteld. Afhankelijk van de wachttijd krijgt u het keuzemenu. U kunt ervoor kiezen om 
teruggebeld te worden of om direct te worden doorgeschakeld wanneer u belt voor problemen met cv, 
glas of riool. Zo zorgen we ervoor dat u direct met de juiste persoon wordt doorverbonden. Door deze 
aanpassing wordt u sneller geholpen en zijn de wachttijden korter.
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In ons bewonersblad van juli 2014 
heeft u kunnen lezen dat Lefier inten-
sief samenwerkt met Noorderpoort in 
Stadskanaal. 

werkplaats Lefier bij Noorderpoort
In november is de nieuwe school van 
Noorderpoort en Ubbo Emmius officieel 
geopend. Het is een bijzonder gebouw ge-
worden: een moderne onderwijsomgeving 
waar theorie en praktijk vloeiend in elkaar 
overlopen. Een gebouw waar onderwijs, 

bedrijfsleven (o.a. Lefier) en sportverenigin-
gen gebruik van maken.
Lefier heeft in het nieuwe gebouw haar 
werkplaats ondergebracht. Op deze manier 
kunnen Lefier en Noorderpoort gebruik 
maken van elkaars kennis en menskracht 
en de wederzijdse machines en gereed-
schappen. 

klussen in lege woningen
De eerste nuttige projecten tussen het 
Noorderpoort en Lefier zijn al gestart. 

Leerlingen doen klussen in leegkomende 
 woningen van Lefier. Ook staat in het 
 nieuwe pand ‘een bouwhuis’, dat elk 
schooljaar volledig wordt opgeknapt en 
ingericht (en aan het eind van het school-
jaar weer tot basisniveau wordt terugge-
bracht). Onder toeziend oog van onder-
houdsmedewerkers van Lefier, brengen 
de jongeren in de praktijk, wat ze in de 
schoolbanken hebben geleerd.

leerlingen Noorderpoort leren van 
onderhoudsmedewerkers Lefier

Onder begeleiding 
van allround onder-
houdsmedewerker 
Gerrit Katoen knap-
pen Noorderpoort 
leerlingen Jayme 
Drenth en Kevin van 
der Laan een lege 
woning op.



lefier  pag 9

Energie  besparen is vaak een kwestie 
van weten. Onderstaande tips kunt 
u meteen  toepassen, zijn goed voor 
het milieu én besparen u direct gas en 
elektriciteit.
 
•   Vervang gloeilampen voor ledlampen. 

Een ledlamp verbruikt 80% minder 
energie dan een gloeilamp. Ook 
gaan ledlampen veel langer mee dan 
gloeilampen. Een ledlamp brandt 
15.000 tot 25.000 uur, een gloeilamp 
slechts 1000 uur. 

•   Schakel computer, tv en andere 
apparatuur uit met een stekkerdoos. 
Zet u deze apparaten met de knop uit 
en blijft de stekker in het stopcontact, 
dan verbruiken de apparaten toch nog 
stroom. Steekt u alle stekkers in een 
stekkerdoos met een aan/uitknop, dan 
kunt u alle apparaten in één keer echt 
uitzetten. Hiermee bespaart u ongeveer 
€ 50 per jaar.

•   Douche per dag twee minuten korter en 
u bespaart € 55 per jaar!

•   Wassen met een volle wasmachine en 
bij lage temperatuur bespaart minimaal 
50% aan energie. Dit is ongeveer € 50 
per jaar. En voor grotere huishoudens 
wordt het verschil al gauw aanzienlijk 
groter.

•   Heeft u een vriezer? Ontdooi deze 
het liefst eenmaal per drie maanden. 
Bij twee millimeter ijs neemt het 
energiegebruik al 10% toe. Haalt u dat 
ijs regelmatig weg, dan bespaart u € 15 
tot € 50 per jaar.

•   De verwarming een graadje lager zetten 
scheelt op jaarbasis gemiddeld € 50. 

•   Zet de thermostaat een uur voor bedtijd 
omlaag. Er is nog voldoende warmte in 
huis voor een uurtje. U bespaart zo’n 
4% op de stookkosten.

•   Ventileer uw huis iedere dag een 
kwartiertje. Goed ventileren is erg 
belangrijk. Een huis met voldoende 
frisse lucht is prettiger om in te wonen 
en is bovendien makkelijker warm te 
stoken. U bespaart dus ook energie.

nog meer tips?
www.bespaartest.nl geeft tips voor 
energiebesparing in huis. Voor elke 
bespaartip geeft u aan of het iets voor u is. 
Aan het eind ontvangt u extra informatie 
die het makkelijk 
maakt om de tips 
uit te voeren. Zo 
verlaagt u zelf de 
energierekening en 
helpt u het milieu 
een handje.

Kans maken op een 

energiebespaarbox met 

energiebesparende producten ter 

waarde van 50 euro? Maak de 

kruiswoordpuzzel op de achterkant 

van dit bewonersblad. Onder de 

goede inzendingen verloten we vier 

energiebespaarboxen. 

besparen op uw energierekening
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In de woonkamer van Jan Stuut in Stadskanaal staan twee keyboards, op 
stoelen en tegen de muur opgestapeld ligt een aantal accordeons. Ook op de 
bovenverdieping voert de accordeon de boventoon. Op planken boven het bed, 
aan de muur er tegenover, onder het bed, in de kast naast het bed en op de 
vliering, overal in het huis staan accordeons.  

Het kamertje naast de slaapkamer, aan 
de voorkant van het huis, is de werkplaats 
van Stuut. Naast accordeons en vele, vele 
ordners met bladmuziek, staat midden 
in de kamer een werkbankje met een 
afzuiginstallatie erboven. Want Jan Stuut 
speelde niet alleen accordeon, hij repa-
reerde ze ook.  
 
Rustig 
Het handwerk leerde Stuut van accor-
deonstemmer Immerzeel. “Als ik er niet 
uitkwam, kon ik bij hem terecht.” De 
laatste jaren ontbreekt hem de rust in het 
hoofd voor dit nauwkeurige werk. “Vroeger 
vergat ik alles om me heen als ik met de 
accordeons bezig was, dan was ik hele-
maal mezelf. Maar nu kan ik het niet meer 
opbrengen.” 
 
Favoriet 
De ruim 150 accordeons van Stuut zijn 
van merken als Sila, Weltmeister, Menghini 
& Figli, Carlo Soprani, Höhner en anderen. 

De Sila in de woonkamer - onder een 
doek om het stof tegen te houden - is zijn 
favoriet. “Die heb ik al meer dan veertig 
jaar, mijn vingers zijn door de toetsen heen 
gegaan, zoveel heb ik erop gespeeld. En 
ik heb hem nog nooit één keer uit elkaar 
hoeven halen. Het zijn handgemaakte 
accordeons. Ze worden al lang niet meer 
gemaakt, veel te duur.” 
 
Uit het hoofd 
De vader van Jan speelde trekzak en Jan 
en zijn broer volgden zijn muzikale voor-
beeld. Toen hij twaalf was, kreeg Jan voor 
het eerst les. Een paar jaar later leerde 
hij noten lezen, maar hij speelde eigenlijk 
alles altijd uit het hoofd. “Ik ben nooit lid 
geweest van een vereniging, ik speelde 
altijd voor mezelf. Wat er zo mooi is aan 
een accordeon? De klank natuurlijk en het 
feit dat niet één accordeon gelijk is aan 
een andere. En muziek maken is gewoon 
het mooiste wat er is.” 
 

Kwaliteit 
Johnny, de zoon van Jan, is vernoemd 
naar de vermaarde accordeonist John 
Woodhouse. Johnny leerde al vroeg spe-
len maar nu hij 18 is, heeft hij er niet zoveel 
zin meer in. “Misschien komt het straks 
wel weer”, hoopt Jan. Op verzoek van zijn 
vader speelt Johnny toch nog even een 
mooi stukje muziek voor de journalist en 
de fotograaf. Jan bromt zachtjes de me-
lodie mee en luistert kritisch naar het spel 
van zijn zoon. Want kwaliteit staat altijd 
voorop bij hem, of het nu gaat om spelen 
of om repareren. 
 
Spreekwoord 
Jan: “Ik weet wat goed is en wat niet. 
Maar dat geldt niet voor iedereen hoor, dat 
heb ik wel gemerkt in de loop der jaren. 
Daar hoort een mooi spreekwoord bij, dat 
heb ik nog boven ergens liggen. Wacht, 
ik haal het even.” Hij loopt de trap op en 
komt terug met een plankje. “Zo”, zegt hij 
en wijst de tekst aan. “Zet dat maar onder 
het verhaal.”  
 
Velen hebben mond genoeg om iemands 
werk te kraken, maar zelden hand genoeg 
om beter werk te maken. 

‘muziek maken is het mooiste dat er is!’



Sinds 20 oktober 2014 kunt u voor al 
uw vragen, ideeën, klachten, meldin-
gen en wensen terecht bij het Klant 
Contact Centrum (KCC). Dit kan per 
telefoon, e-mail, post of de website.

wat is het Klant Contact Centrum? 
Het Klant Contact Centrum is het aan-
spreekpunt voor iedereen die contact 
zoekt met Lefi er. 

waarom het Klant Contact Centrum?
Wij vinden het belangrijk dat uw vragen 
en meldingen snel, correct en vriendelijk 
worden afgehandeld. Ons Klant Contact 
Centrum kan nog beter en sneller inspelen 
op uw vragen en behoeften. 

hoe werkt het Klant Contact Centrum?
U neemt contact op met het Klant Contact 
Centrum van Lefi er per telefoon, mail, post 
of de website. Het Klant Contact Centrum 

werkt nauw samen met de gebiedsteams 
en beschikt over actuele klantinformatie.

online dienstverlening
Wist u dat u veel vragen en meldingen ook 
online kunt afhandelen? Een bezoek aan 
de woonwinkel of telefonisch contact is 
dan niet nodig. U regelt alles gemakkelijk 
vanuit huis wanneer het u uitkomt. 

acht gebiedsteams dichtbij de klant
Lefi er werkt met acht gebiedsteams. De 
indeling ziet u op het kaartje hieronder. 
Deze teams zijn lokaal verantwoordelijk 
voor onder meer verhuur en onderhoud. 
Zij regelen het beheer van de woningen en 
staan daarbij direct in verbinding met u als 
bewoners. Ze verhuren de woningen, ver-
zorgen het dagelijks onderhoud en het so-
ciaal beheer. Deze teams kennen de lokale 
situatie en zijn verantwoordelijk voor goede 
dienstverlening en klanttevredenheid.

U bent natuurlijk ook van harte welkom in 
een van onze woonwinkels in het gebied.

opstartproblemen
Wellicht heeft u gemerkt dat onze telefoni-
sche wachttijden de afgelopen maanden 
langer zijn geweest dan u van ons gewend 
bent. Het werken met een KCC heeft voor 
een aantal opstartproblemen gezorgd. 
Lefi er is zich hiervan bewust en we werken 
hard om onze dienstverlening te verbe-
teren. We zijn blij om te melden dat de 
wachttijden de afgelopen weken een stuk 
korter zijn geworden. 

veranderingen Lefi er in een notendop

Klant Contact Centrum voor al uw vragen
Voor al uw vragen, meldingen, klachten en ideeën kunt u terecht bij het 
Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan als volgt:

telefoon : 088 - 20 33 000
e-mail : info@lefi er.nl
post :  Postbus 7104, 9701 JC  Groningen
website : www.lefi er.nl

Het Klant Contact Centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 17.00 uur. Zij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die contact 
zoekt met Lefi er. Denkt u hierbij aan:

• reparatie melden
• overlast melden
• inschrijven voor woningen
• opzeggen huur
• vragen over huur en huurbetaling
• vragen over onderhoud
• vragen over klussen in uw woning
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klachten en storingen
CV-storing  Energiewacht  0800 - 03 88
Rioolverstopping  RRS  0800 - 099 13 13
Glasschade  Glastotaal Beheer  0800 - 452 72 34
(U kunt rechtstreeks contact opnemen, maar ook  bellen met Lefier  
088 - 20 33 000 voor deze klachten en storingen) 
 
overige nummers 
Gaslekkage of stroomstoring Nationaal storingsnummer 0800 - 9009 
Waterleiding Waterbedrijf Groningen 0800 - 020 20 13

kruiswoordpuzzel
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kruiswoordpuzzel

HORIZONTAAL 

1 grootvader  4 koorhemd  8 zak  11 inzetstuk  14 nimmer  16 
Duitse omroep  17 bejaard  18 draf  20 handelend optreden  22 elk  
23 land in Midden-Amerika  24 mankement  26 pook  
28 draagdoek  30 deel v.e. geweer  32 deel v.e. wet  33 Ierse 
verzetsgroep  35 mondstuk  39 oogholte  42 vermakelijk  44 
uitstalkast  46 dwarsligger  49 tieren  51 verslag  54 speelgeld  55 
verfstof  58 biefstuk  59 Engels bier  60 nachtvogel  62 soort 
schaatsen  63 woonschip  64 bijbelse figuur  65 dapper  66 teer. 

VERTICAAL 

1 deel v.e. naald  2 Hongaarse steppe  3 houding  5 bergplaats  6 
Franse kaassoort  7 nobel  8 agrariër  9 uitstraling  10 anno domini  
11 Local Area Network  12 staat in Amerika  13 rekenopgave  14 
bijbelse figuur  15 verbouw  18 slavenschip  19 viervoeter  
21 telwoord  23 via  25 ton  27 kleurentelevisie  29 eens  31 
Afrikaans dorp  34 jong dier  35 huisknecht  36 rookgerei  37 
onheilsgodin  38 hoofddeksel  39 vuurmond  40 hekeldicht  41 
neerslag  43 muurholte  45 afslagplaats bij golf  47 paars  48 sip  
49 geur  50 opgeld  52 Baskische afscheidingsbeweging  53 
vaartuig  56 zeepwater  57 deel v.h. hoofd  59 aan zee  61 Frans 
lidwoord. 
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Neem uit de kruiswoordpuzzel de 
letters over op de antwoordbalk 
en stuur de oplossing naar 
communicatie@lefier.nl of naar Lefier 
t.a.v. Communicatie, Postbus 7104, 
9701 JC Groningen. Onder de 
goede inzendingen verloten we vier 
energiebespaarboxen ter waarde 
van 50 euro. Met de producten in de 
energiebespaarbox kun u aanzienlijk 
besparen op uw energierekening.  

cryptogram
In het juninummer van ons 
bewonersblad stond een cryptogram. 
Uit het aantal inzendingen blijkt dat het 
cryptogram moeilijk was. We kregen 
er ruim 50 binnen, veel minder dan 
de vorige keer.  De oplossing van het 
cryptogram is: leefbaarheid. Onder 
de goede inzendingen hebben we 
drie energiebespaarboxen verloot. 
Ze zijn gewonnen door: G. Zwiers 
(Stadskanaal), W. Waijer (Westerbroek) 
en W. Oebeles (Emmen).
Prijswinnaars gefeliciteerd! 

postadres
Postbus 7104 | 9701 JC Groningen

bezoekadres
Beneluxlaan 64 | Stadskanaal

telefoon
088 - 20 33 000
maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur

openingstijden kantoor
maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur

mail
info@lefier.nl

website
www.lefier.nl


