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energierekening hebben. En huizen die de 
komende jaren gerenoveerd worden om 
weer klaar te zijn voor de toekomst.
Ik maakte kennis met actieve 
huurdersvertegenwoordigers, die in 
gesprek met Lefi er de belangen van onze 
huurders behartigen. Ze maakten met hun 
kennis, betrokkenheid en inzet indruk op 
mij. Lefi er en haar huurders mogen er trots 
op zijn dat deze vrijwilligers hun schouders 
zetten onder een goede samenwerking 
met de mensen achter Lefi er.
Ik ontmoette wethouders en ambtenaren 
van de gemeenten waarin wij woningen 
bezitten. Overal maken we afspraken en 
werken we samen aan stad en dorp.
Ik sprak met de mensen die bij onze 
partners werken. Medewerkers van 
welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, politie 
en nog veel meer. Allemaal leveren zij  een 
bijdrage aan het woonplezier van onze 
huurders.
En ik mocht bij veel van mijn collega’s 
meekijken bij hun dagelijkse werk. Op 
de bus met de onderhoudsmedewerker, 
achter de telefoon bij het Klant Contact 
Centrum, aan het bureau van de 
verhuurmakelaar, op huisbezoek met de 
medewerker bewonerszaken en de wijk in 
met één van onze wijkbeheerders.
En, last, but not least, schudde ik bij door 
Lefi er georganiseerde bijeenkomsten, maar 
ook gewoon op straat, al een aantal van 
onze huurders de hand.

Zo heb ik in vijf maanden al een aardig 
beeld van het werkgebied van Lefi er en 
van alles wat ons te doen staat.
In dit bewonersblad informeren wij u over 
een aantal actuele zaken.
Ik wens u daarbij veel leesplezier. Heeft u 
vragen of opmerkingen over de inhoud van 
dit blad, dan horen we graag van u. 
Wij staan u graag te woord.   

Margriet Drijver, bestuurder

Beste lezer, huurder van Lefi er
Met veel plezier maak ik in deze column 
kennis met u.

Sinds begin 2019 ben ik als opvolger van 
Lex de Boer bestuurder bij Lefi er.
In de paar maanden dat ik  bij Lefi er 
werk, hebben mijn collega’s mij veel van 
onze wijken en buurten laten zien. Van 
Groningen Stad, via Hoogezand en de 
omliggende dorpen, langs Stadskanaal 
en de dorpen die samen de gemeente 
Borger-Odoorn vormen, naar de 
verschillende kernen in de gemeente 
Emmen. Ik zag mooie groene buurten en 
wijkcentra waarin wij met allerlei betrokken 
partners werken aan goede woningen en 
leefbare wijken, prachtige monumentale 
panden en grote fl atgebouwen waarin wij 
studenten huisvesten, woningen die met 
een forse ingreep Nul-op-de Meter zijn 
gemaakt. 

Maar ook zag ik bewoners die gebukt 
gaan onder de problemen als gevolg van 
de aardbevingen, en woningen die er om 
vragen om verbeterd te worden, zodat 
de bewoners in de toekomst een lagere 
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Wist u dat…

1.  Lefi er ook parkeerplaatsen 
verhuurt?

In ons gehele werkgebied verhuren we 
vaste parkeerfaciliteiten tegen fl exibele 
voorwaarden en aantrekkelijke tarieven. 

Met een vaste parkeerplaats van Lefi er 
hoeft u nooit meer te zoeken naar een 
plekje voor uw auto. Het biedt u de 
zekerheid dat u uw auto op steenworp 
afstand van uw huis kunt parkeren. Meer 
informatie is te vinden op www.lefi er.nl/
parkeren.

2.  we in 2018 141.572 telefoontjes 
hebben beantwoord en 6.665 
e-mails hebben afgehandeld?

Deze gegevens en meer vindt u terug in 
ons jaarverslag. Het jaarverslag van 2018 
kunt u vinden op onze website.

3.  u sinds het najaar van 2018 een 
eigen account kunt maken voor ons 
klantportaal Mijn Lefi er? 

In uw account kunt u de volgende dingen 
doen: 
• Mijn startpagina.
 ➢  U kunt zelf een reparatie melden en 

meteen een afspraak maken.
 ➢  U kunt uw bankrekeningnummer 

wijzigen.
 ➢  U kunt uw huur opzeggen.
• Mijn woning. 
 ➢  U kunt uw woninggegevens 

bekijken, zoals de opbouw van de 
huurprijs en de woningwaardering, 
waaronder de WOZ-waarde en het 
energielabel / de energie-index.

• Mijn gegevens. 
 ➢  U kunt uw persoonlijke gegevens 

bekijken en eventueel uw postadres, 
telefoonnummer en e-mailadres 
wijzigen.

• Mijn fi nanciën. 
 ➢  U krijgt een overzicht van uw nota’s 

en kunt openstaande nota’s meteen 
via iDEAL betalen.

Nog geen account? Neem dan contact 
met ons op via info@lefi er.nl of 
088 - 20 33 000.

4. u op meerdere manieren een 
reparatie kunt melden?
Voor bepaalde reparaties kunt u 
rechtstreeks met de onderhouds-
bedrijven bellen:
•  CV-storingen > Energiewacht 

0800 - 03 88
•  Rioolverstoppingen > RRS 

0800 - 099 13 13
•  Glasschade > Glastotaal Beheer 

0800 - 452 72 

De telefoonnummers staan ook op de 
achterpagina van dit blad. 

Daarnaast kunt u eenvoudig via onze 
website www.lefi er.nl een reparatie melden.
1.  Door in te loggen in uw Mijn Lefi er 

account en te kiezen ‘Reparatie melden 
en wijzigen’.

2.  Door op onze homepagina te klikken op 
‘Reparatie melden’ en in te loggen met 
uw postcode en huisnummer. 

U kunt vaak direct zelf een datum en 
tijdstip kiezen voor de afspraak. 

Geen internet? Bellen kan natuurlijk ook: 
via 088 - 20 33 000.

5. u bij erkende aardbevingsschade 
beoordeeld door TCMG recht heeft op 
een overlastvergoeding?
Op onze website www.lefi er.nl vindt u meer 
informatie over overlastvergoeding en hoe 
u aardbevingsschade kunt melden.
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energierekening hebben. En huizen die de 
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weer klaar te zijn voor de toekomst.
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huurdersvertegenwoordigers, die in 
gesprek met Lefi er de belangen van onze 
huurders behartigen. Ze maakten met hun 
kennis, betrokkenheid en inzet indruk op 
mij. Lefi er en haar huurders mogen er trots 
op zijn dat deze vrijwilligers hun schouders 
zetten onder een goede samenwerking 
met de mensen achter Lefi er.
Ik ontmoette wethouders en ambtenaren 
van de gemeenten waarin wij woningen 
bezitten. Overal maken we afspraken en 
werken we samen aan stad en dorp.
Ik sprak met de mensen die bij onze 
partners werken. Medewerkers van 
welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, politie 
en nog veel meer. Allemaal leveren zij  een 
bijdrage aan het woonplezier van onze 
huurders.
En ik mocht bij veel van mijn collega’s 
meekijken bij hun dagelijkse werk. Op 
de bus met de onderhoudsmedewerker, 
achter de telefoon bij het Klant Contact 
Centrum, aan het bureau van de 
verhuurmakelaar, op huisbezoek met de 
medewerker bewonerszaken en de wijk in 
met één van onze wijkbeheerders.
En, last, but not least, schudde ik bij door 
Lefi er georganiseerde bijeenkomsten, maar 
ook gewoon op straat, al een aantal van 
onze huurders de hand.

Zo heb ik in vijf maanden al een aardig 
beeld van het werkgebied van Lefi er en 
van alles wat ons te doen staat.
In dit bewonersblad informeren wij u over 
een aantal actuele zaken.
Ik wens u daarbij veel leesplezier. Heeft u 
vragen of opmerkingen over de inhoud van 
dit blad, dan horen we graag van u. 
Wij staan u graag te woord.   
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Beste lezer, huurder van Lefi er
Met veel plezier maak ik in deze column 
kennis met u.

Sinds begin 2019 ben ik als opvolger van 
Lex de Boer bestuurder bij Lefi er.
In de paar maanden dat ik  bij Lefi er 
werk, hebben mijn collega’s mij veel van 
onze wijken en buurten laten zien. Van 
Groningen Stad, via Hoogezand en de 
omliggende dorpen, langs Stadskanaal 
en de dorpen die samen de gemeente 
Borger-Odoorn vormen, naar de 
verschillende kernen in de gemeente 
Emmen. Ik zag mooie groene buurten en 
wijkcentra waarin wij met allerlei betrokken 
partners werken aan goede woningen en 
leefbare wijken, prachtige monumentale 
panden en grote fl atgebouwen waarin wij 
studenten huisvesten, woningen die met 
een forse ingreep Nul-op-de Meter zijn 
gemaakt. 

Maar ook zag ik bewoners die gebukt 
gaan onder de problemen als gevolg van 
de aardbevingen, en woningen die er om 
vragen om verbeterd te worden, zodat 
de bewoners in de toekomst een lagere 
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Een deurstopper als tank, 
een soeplepel als spatbord

Dat is onmogelijk, zou je in eerste instantie 
denken. Wie het juiste antwoord op deze 
vraag wil, kan terecht bij de 80-jarige Klaas 
Knol. In het schuurtje van zijn hoekwoning 
in de wijk Maarswold buigt, last, knipt en 
schaaft hij net zo lang tot het allemaal op de 
juiste plek zit.

Je doet het namelijk zo: de tweepuntstang 
als voorvork, de nijptang als achterbrug, de 
koppen van de klauwhamers als cilinders, 
het handvat van de vijl als buddyzit, de 
deurstopper als tank en de soeplepel-
zonder-steel als spatbord. En klaar is Kees!

Sleutelen aan motoren
Knol is zijn hele leven lang al bezig met 
het sleutelen aan motoren. Zijn liefde voor 
deze hobby ontstond zo’n zeventig jaar 
geleden in de smederij van Schoonoord, 
waar de dorpssmid wel schik had van de 
leergierigheid van de kleine Klaas.

Een motor of bromfiets had Knol nog niet, 
wel een hulpfiets. ‘Dat waren fietsen met 
een motortje, zoals je ze nu ook ziet. In 
1962 kocht ik mijn eerste bromfiets, een 
Typhoon 49c, 2-takt. In de smederij keek 
ik de kunst af en vervolgens stond ik in het 

schuurtje van mijn vader te slijpen om de 
brommer op te voeren.’ 

TT in Assen
Eenmaal woonachtig in Stadskanaal en 
werkzaam in het magazijn (en later als 
controleur van zieke collega’s) bij Philips 
had hij beroepshalve niets met motoren en 
techniek te maken. In zijn vrije tijd des te 
meer.
‘Als jongen van 15 jaar ging ik al naar de 
motorkeuring van de TT, dat was op de 
Veemarkt in Assen. Prachtig vond ik dat! 
Ik ga trouwens nog elk jaar naar de TT 
via mijn contacten met de eigenaar van 
transportbedrijf Wigchers in Schoonoord. 
Die vroeg mij ooit om oude motoren op 
te knappen, hij heeft er 600 staan in de 
loodsen bij zijn bedrijf. Ik doe dat tot op de 
dag van vandaag. Een DKW uit 1958, een 
Ducati uit ‘52; dat soort werk. Ik krijg ze in 
vervallen staat en ik maak ze weer als nieuw. 
Prachtig om te doen, net als die miniatuur-
motoren, maar je moet er wel het geduld 
voor hebben.’  
  

4

Hoe knutsel je een miniatuurmotorfiets in elkaar met als onderdelen een 
nijptang, de kop van twee klauwhamers, het handvat van een vijl, een 
soeplepel, een tweepuntstang, twee wieltjes en een deurstopper?
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Wie de Bloemenbuurt in Nieuw-Buinen al een tijdje niet 
heeft bezocht, zal ongetwijfeld verrast opkijken. De 
afgelopen jaren ging de buurt rigoureus op de schop. 
Het resultaat van de herstructurering (sloop/renovatie/
nieuwbouw) en de nieuwe inrichting van de openbare 
ruimte (meer groen en een nieuw kanaaltje door de 
wijk) is een verrijking voor het dorp!

Janna Speelman, bewonersparticipant 
van Lefier, maakte de 
gedaanteverwisseling  van A tot Z mee. 
Negen jaar geleden werden de eerste 
stappen ondernomen, vertelt zij, en deze 
zomer komt het project – uitgevoerd in 
drie fasen - tot een afronding. Het enige 
dat nog resteert: een toekomstplan voor 
52 huurwoningen aan de Akelei en de 
Linnaeuslaan. ‘Het is nog niet bekend 
wanneer deze discussie wordt afgerond, 
maar als Lefier zijn wij daar mee bezig.’

Open karakter
Het open karakter van ‘t Nije Daip – 
ontstaan door het slopen van diverse  
woningblokjes – is één van de meest 
opvallende veranderingen. Er zijn 92 
woningen verdwenen en daarvoor in de 
plaats zijn er 27 nieuwe gekomen. 

‘t Nije Daip in Nieuw-Buinen  
ligt er weer spic en span bij!
Lefier investeerde twintig miljoen in herstructurering 

Speelman: ‘Het is allemaal het gevolg 
van het dorpsontwikkelingsplan dat wij 
samen met de gemeente Borger-Odoorn 
en de bewoners hebben opgesteld. Van 
een gesloten wijk, waar diverse woningen 
niet vanaf de openbare weg zichtbaar 
waren, is het een open woonbuurt 
geworden waarover de reacties erg 
positief zijn. De meeste bewoners wilden 
ook graag dat er iets ging gebeuren.’

Sociale samenhang
Er was veel leegstand in Nieuw-Buinen 
en daardoor kwamen relatief veel 
huishoudens in het dorp terecht, die 
daar maar kort woonden. Speelman: ‘De 
problematiek was groot en er gebeurden 
soms dingen die het daglicht niet konden 
verdragen. Dat wilden wij niet langer, 
er moest weer sociale samenhang 
ontstaan.’

Nauwelijks klachten
Lefier en de gemeente investeerden 
circa 25 miljoen in ‘t Nije Daip. De 
gemeente investeerde vooral in de 
verbetering van de leefomgeving. Naast 
het kanaaltje kwamen er onder meer 
nieuwe fietsbruggen, voetpaden en een 
speeltuintje voor de allerkleinsten.

Speelman: ‘Ik denk dat we kunnen 
spreken van een geslaagde operatie, 
mede dankzij de inbreng van de 
klankbordgroep van huurders en de 
aanwezigheid van een buurtkantoor, 
waar iedereen dagelijks met zijn vragen 
terecht kon. Het was erg plezierig om dit 
namens Lefier van begin tot eind mee 
te maken. En een groot compliment aan 
de bewoners, ze hebben jarenlang in de 
rommel gezeten, maar daar is nauwelijks 
over geklaagd!’.  



tekstregel 1
tekstregel 2
subtekstregel

6

BOTTS-week
Leerlingen Stadskanaalster basisscholen aan het werk gezet bij Lefier

Leerlingen uit de hoogste groepen 
van het basisonderwijs warm pro-
beren te maken voor een technisch 
beroep. Dat is kortgezegd de 
doelstelling van de jaarlijkse BOTSS-
week in Stadskanaal. Een technisch 
beroep is namelijk uitdagender 
dan veel jongeren denken, vandaar 
dat veel bedrijven en instanties er 
voorlichting over geven in deze  
‘week van de techniek’. 

Lefier draagt daar elk jaar zijn steentje 
aan bij. Want los van de maatschappelijke 
betrokkenheid, heeft de corporatie ook veel 

functies met een technische achtergrond. 
Bijvoorbeeld een onderhoudsmedewerker 
of een bouwkundig adviseur.

Leerlingen uit de gemeente Stadskanaal 
werden in mei na een korte introductie 
flink aan het werk gezet bij Lefier. Zij 
pijnigden hun hersenen over het bouwen 
van een toren met spaghetti-stengels en 
marshmallows als enige ‘bouwmaterialen’. 
En dat bleek nog niet zo eenvoudig.

Tamara Schwab (13)
obs De Höchte,  
Alteveer

‘Techniek is op zich best leuk, maar het 
lijkt mij erg moeilijk, Ik ben er niet zo goed 
in. Mijn vader en mijn broer wel, die doen 
veel met techniek. Tijdens de BOTSS-
week moesten we in een groepje een toren 
bouwen van spaghetti en marshmallows. 
Dan moet je samen goed overleggen hoe je 
dit doet, namelijk in vierkantjes boven elkaar 
bouwen. Als ‘ie niet stevig staat, valt ‘ie 
snel om. Op school doe ik mee aan Lego 
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Een dag in het leven van: 
stagiaires Fleur en Sophie

Fleur Oosterhof (14) en Sophie 
Jannink (14) volgen de mbo 
opleiding BWI (Bouwen, Wonen en 
Interieur) aan het Noorderpoort 
en liepen stage bij Lefier. In dit 
interview vertellen zij over hun 
ervaringen.
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vandaan en hoe ben je bij Lefier terecht 
gekomen? 
‘We komen beiden uit Stadskanaal en zitten 
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dat we vier weken lang een snuffelstage 
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vraagt of er plek is en vervolgens moeten 
we zelf contact opnemen met het bedrijf. 
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veel met verschillende mensen in aanraking 
komt.’
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daarom kijken we meestal mee en krijgen we 
uitleg, maar soms mogen we ook helpen. 
Wat we zoal tegenkomen zijn lekkages, 
reparaties van deurklinken en deuren. We 
bieden hier en daar ook een helpende hand. 
En het leukste is toch wel lege woningen 
weer woonklaar maken, dit noemen we 

mutatie. Dat houdt in: muren schilderen, 
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plaatsen.’
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aan de stage? 
Fleur: ‘Het leukste vond ik de woning aan de 
Beatrixstraat klaarmaken, sausen, gipsplaten 
en nieuwe deuren’. Je mag en kan dan echt 
zelf aan de slag, dat is het leukste!’ Sophie: 
‘Ik vind dat juist ook de kleine dingen het 
leuk maken. Bijvoorbeeld het ondersteunen 
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samen te werken?
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dan ook mijn volgende stage weer bij Lefier 
willen doen’. Sophie: ‘Ik heb ook een hele 
mooie tijd gehad bij Lefier. Welke richting we 
hierna op willen weten we niet, in ieder geval 
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Ook stage lopen bij Lefier? 
Heb je interesse in een stage of traineeplaats 
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voor stagiairs en afstudeerders van de 
opleidingen mbo tot en met wo. Bij ons doe 
je in een korte tijd veel ervaring op. Je wordt 
nauw betrokken bij de afdeling en leert veel 
over de sector.
Benieuwd of je bij ons terecht kan?  
Stuur een mail naar stage@lefier.nl.   
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De voortuin ligt er keurig bij, links een stukje 
gras, rechts een perk met verschillende 
planten die deels al in bloei staan. Achter het 
huis wappert de was aan de droogmolen. 
Binnen is het aangenaam. ‘Sinds de 
renovatie is het overal in huis een constante, 
prettige temperatuur’, zegt Luut. 

Zonnepanelen
‘Het hele huis is supergoed geïsoleerd’, 
vertelt hij. ‘Er zijn nieuwe buitenmuren 
geplaatst, de vloer en het dak zijn 
aangepakt, al het glas is Triple A glas 
en de buitendeuren zijn geïsoleerd met 
thermopane. Op het dak liggen 48 

zonnepanelen, we zijn helemaal van het 
gas af. Bij de voordeur staat een grijze kast 
voor de omvormer, een 180 liter waterbak, 
de waterpomp en de aansturing van de 
radiatoren. Als er iets aan de hand is, 
kunnen ze er zo bij.’

Hoeveel energie verbruikt en terug geleverd 
wordt, is te zien op een app, maar daar kijkt 
hij zelden op. ‘Wat ik verbruik, verbruik ik. 
We leven normaal, net als anders. Alleen is 
het nu een stuk comfortabeler en houden 
we meer geld over.’ 

Behaaglijk
Luut geeft aan dat het wel belangrijk is hoe 
je ermee omgaat. ‘Sommige mensen zijn te 
ongeduldig en blijven maar draaien aan de 
thermosstaat. Dan verbruik je dus veel te 

Luut van der Schoot en zijn 
vrouw wonen al 39 jaar aan de 
Chrysantstraat in Nieuw-Buinen. 
Een paar jaar geleden kondigde 
Lefi er aan dat de woning grondig 
gerenoveerd zou worden. In 2017 
was het klaar. Hoe bevalt het 
wonen in een nul-op-de-meter, 
gasloos huis?

Meer comfort, minder kosten

veel energie. Ik zeg altijd: laat hem dag en 
nacht staan op één temperatuur, dan houd 
je het overal in huis behaaglijk en verbruik je 
het minste energie.’  

Wist u dat?
Nul-op-de-Meter woningen het 
minste energie verbruiken voor het 
verwarmen van de woning wanneer 
de thermostaat op een constante 
temperatuur blijft staan? Dit komt 
omdat de woningen doormiddel 
van een lage temperatuur verwarmd 
worden. Wanneer de thermostaat 
voor bijvoorbeeld de nacht lager 
wordt gezet, heeft de warmtepomp 
‘s morgens heel veel tijd nodig om 
de woning weer op temperatuur te 
krijgen. Dit kost in verhouding meer 
energie en dus ook meer geld. Alleen 
voor langere perioden afwezigheid in 
de woning is het verstandig om
de thermostaat lager te draaien.
Lefi er

Een tip van Luut van der Schoot 
voor bewoners van een NOM-
woning: ‘Blijf met je handen van de 
thermostaat af.’

9

De komende tijd inspecteren wij de buitenkant van uw woning. Alles waar onderhoud aan uitgevoerd kan worden, 
bijvoorbeeld het dak, de muren, de kozijnen, het schilderwerk, wordt bekeken. Per onderdeel noteren we hoe de 
conditie is, welk onderhoud wanneer nodig is, of wanneer we iets moeten vervangen.

Wij komen meten

Waarom doen we de metingen?
We doen deze meting om goed inzicht te 
krijgen in de huidige staat van onderhoud 
van uw huis. Deze gegevens verwerken 
we in ons meerjarenonderhoudsplan. 
Zo houden we zicht op het benodigde 
onderhoud aan onze huurwoningen en op 
de kosten daarvan.  

Wanneer gaan de metingen 
plaatsvinden?
Vanaf eind april tot en met oktober vinden 
de  0-metingen plaats. Voor de jaren erop 
maken wij nog een plan van aanpak.

Wat merkt u hiervan?
Niets tot weinig, we bekijken uw woning 
van de buitenkant. Alleen als wij afwijkingen 
opmerken, kijken we verder. Ook proberen 
wij bij 10% van de bewoners binnen te 
kijken voor de controle op rookmelders etc. 
De inspecteur vraagt altijd toestemming 
vooraf en kan zich altijd legitimeren.

Wat doen we er in de 
toekomst mee?
Deze conditiemeting doen we in de 
eerste plaats om gegevens te verzamelen 
voor het planmatig onderhoud aan de 
gebouwen van Lefi er. Maar de inspectie 

geeft ook informatie over te verwachten 
investeringen waarmee Lefi er in de 
toekomst kan besluiten om bijvoorbeeld te 
gaan renoveren, verbeteren of slopen en 
vervangen door nieuwe huizen. 

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van de 
inspectie of dit artikel, neem dan contact 
met ons op via 088 20 33 000. 
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 
08.00 - 17.00 uur. 

Wij staan u graag te woord.

AANDACHTIG KIJKEND LOOPT HIJ DOOR DE STRAAT. 

AF EN TOE EEN BLIK OMHOOG EN OMLAAG.

U VRAAGT ZICH WELLICHT AF ‘WAT DOET DEZE MENEER?’
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De VoorzieningenWijzer is een digitaal 
overzicht van alle toeslagen, regelingen 
en tegemoetkomingen die er zijn. Ook 
is het mogelijk om te selecteren op een 
bepaalde gemeente. Een consulent komt 
bij de mensen thuis en houdt de vaste 
uitgaven tegen het licht. Wat kan anders, 
voor welke toeslagen komt iemand in 
aanmerking? In korte tijd wordt duidelijk 
waar iemand aanspraak op kan maken. 

Voordeel
Uit de proef van Lefi er blijkt dat er veel 
geld blijft liggen. De pilot in Midden-
Groningen werd uitgevoerd door Lefi er, 
gemeente en Humanitas. Hier leverde 
de VoorzieningenWijzer bijvoorbeeld een 
gemiddelde voordeel van € 594,- per 
huishouden per jaar op. In Stadskanaal 
was dit € 531,05. Hier werd de 
pilot uitgevoerd door Lefi er, de 
huurdersorganisatie, gemeente en 
Woonservice. In Groningen loopt op dit 
moment een pilot in de Korrewegwijk.

Uitbreiden
Op termijn willen we de Voorzieningen-
Wijzer aan alle huurders aanbieden. 
We streven ernaar dat ook gemeenten, 
andere wooncorporaties en maat-
schappelijke organisaties zich bij de 
VoorzieningenWijzer aansluiten, zodat nog 
meer mensen van bestaande regelingen 
kunnen profi teren. 

Uiteindelijk willen we graag dat de 
VoorzieningenWijzer vanzelfsprekend 
onderdeel wordt van de werkwijze van alle 
maatschappelijke organisaties die actief 
zijn in buurten en wijken.  

Lefi er wil dat huurders prettig wonen. We zetten ons in om te zorgen voor voldoende geschikte woningen in een 
plezierige leefomgeving. Ook betaalbaarheid is een belangrijk speerpunt. Daarom wijzen we huurders graag op de 
VoorzieningenWijzer. In verschillende werkgebieden van Lefi er doen we hier een proef mee. Eén ding is al duidelijk: 
het levert een huishouden gemiddeld 500 à 600 euro per jaar op!

Laat geen geld liggen!

ZORGVERZEKERING
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Bespaar gemiddeld 
€ 600,- per jaar op 
uw vaste lasten! 
Met De VoorzieningenWijzer

Ons jaarverslag 2018 is beschikbaar!

Eerlijk huurbeleid 
Zo’n 9500 huurders kregen in 2018 

een huurverlaging.

Mijn Lefier
In 2018 lanceerden we ons online klantportaal 

waar u 24/7 terecht kunt! 

Mijn Lefier 24/7

Investeringen 
In 2018 hebben we € 69 miljoen 
geïnvesteerd in ons vastgoed.

€ 69.000.000

Renovatie VerduurzamingNieuwbouw

Ruimte om te leven 
Wij hielpen in 2018 zo’n 400 huurders om gemiddeld € 550 

per jaar te besparen met de VoorzieningenWijzer. 

400

Energiezuinig wonen 
In 2018 had 60% van onze huurwoningen 

energielabel C of hoger.  

A

A+

A++ 183

96

4223

4320

7262

5331

2844

1308

868

B

C

D

E

F

G

Reparaties 
We hebben bijna 60.000 reparaties uitgevoerd. 

60.000

Duurzaam wonen 
We hebben 277 woningen nul-op-de-meter (NOM) 
gemaakt en 500 woningen naar label A gebracht.

0 0 00 0 0

277
NOM

500
LABEL A

Welkom! 
We hebben 3038 huishoudens verwelkomd 

in een huurwoning van Lefier.

3.038

Klantcontact 
In 2018 hebben we 141.572 telefoontjes beantwoord 

en 6.665 e-mails afgehandeld.

141.572

We kijken tevreden terug op afgelopen jaar. Dankzij de inzet van onze medewerkers en de samenwerking met onze huurders en 
partners heeft Lefi er veel geïnvesteerd en gerealiseerd. En daar zijn we best trots op. Hieronder delen we graag een greep uit onze 
mooie resultaten in 2018. Wilt u meer weten over onze inspanningen en resultaten in 2018? Op onze website vindt u ons jaarverslag 
2018. Heeft u vragen of opmerkingen over ons jaarverslag, dan horen we graag van u. Wij zijn via alle kanalen (telefoon, mail, 
persoonlijk en social media) bereikbaar.  

11
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Kruiswoordpuzzel

Neem uit de kruiswoordpuzzel de letters over op de antwoordbalk. Deze letters
vormen een woord dat te maken heeft met ‘wonen’. Stuur dit woord samen met uw
naam, adres, telefoonnummer en emailadres naar communicatie@lefi er.nl of naar Lefi er,
ter attentie van team Communicatie, postbus 2102, 7801 CC Emmen. Onder
de juiste inzendingen verloten we vier boodschappenbonnen t.w.v. € 30,-.

De folie waarin 
het magazine 
wordt verzonden 
is 100% biologisch 
afbreekbaar.

Antwoordbalk

12

Kruiswoordpuzzel

Neem uit de kruiswoordpuzzel de letters over op de antwoordbalk. Deze letters
vormen een woord dat te maken heeft met ‘wonen’. Stuur dit woord samen met uw
naam, adres, telefoonnummer en emailadres naar communicatie@lefi er.nl of naar Lefi er,
ter attentie van team Communicatie, postbus 2102, 7801 CC Emmen. Onder
de juiste inzendingen verloten we vier boodschappenbonnen t.w.v. € 30,-.

De folie waarin 
het magazine 
wordt verzonden 
is 100% biologisch 
afbreekbaar.

Antwoordbalk

Postadres
Postbus 2102 | 7801 CC Emmen

Bezoekadres
Verlengde Brugkade 1 | Stadskanaal
ma. t/m vr. van 08.00 tot 16.30 uur

Telefoon
088 - 20 33 000
ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur

Mail
info@lefier.nl

Website
www.lefier.nl

Reparatieverzoeken
 

CV-storing
Energiewacht 088 - 5553000

Rioolverstopping
RRS 0800 - 099 13 13

Glasschade
Glastotaal Beheer 0800 - 452 72 34

Netwerkstoring in uw
straat of buurt
Gaslekkage of stroomstoring
Nationaal storingsnummer 0800 - 9009

Waterleiding Waterbedrijf Groningen
050 - 368 86 88

Waterleiding Waterbedrijf Drenthe
0592 - 854 545

Bel voor een snelle afhandeling van
uw reparatieverzoek rechtstreeks met
bovenstaande bedrijven.

Overige reparatieverzoeken (ook
individuele storingen aan gas, stroom
of water) kunt u doorgeven aan Lefier
via www.lefier.nl of 088 - 20 33 000.


