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‘Dat gaat over een echt 
thuis. Dat gaat ook over de 

omgeving. Iedereen ervaart 
dat anders. Woonplezier is 

uniek.’

Het wordt weer langer licht. Heerlijk! 
Na de gezellige drukte van de 
decembermaand vind ik het heel 
plezierig dat de dagen langer worden. 
Dan kunnen we straks weer de tuin in. 
En dat brengt me op Theo uit Pekela.

In 2019 mochten we met een aantal 
collega’s van Acantus meewerken in ‘zijn’ 
buurtmoestuin. Van een vergeten stukje 
gras naast zijn huis heeft hij er samen 
met de buurt een moestuin van gemaakt, 
met medewerking van Acantus. Geweldig 
hoe Theo vertelt over het werken in deze 
moestuin. Hij vindt het leuk dit samen 
met buren te doen, het verbindt de buurt 
en het levert wat op: namelijk gratis 
groenten. Mijn gedachten gaan ook naar 
een mevrouw die me vertelde dat zij zich 
zorgen maakte over haar tuin en haar 
huis, die eigenlijk te groot was voor haar 
alleen. Bij de koffiekar van Acantus kon 
ze haar verhaal kwijt en hoorde ze over 
kleinere woningen in Winschoten, daar 
wilde ze wel graag heen. 

Voor iedereen is woonplezier dus anders. 
Zoveel mensen, zoveel wensen. Wij 
vinden het belangrijk dat uw huis een 
echt thuis is. Dat het u past als een jas. 
Dat gaat ook over de omgeving waar uw 
huis staat. De mensen maken de buurt. 
Als wij kunnen helpen uw omgeving 
plezieriger te maken, dan komen we graag 
naar u toe of schakelen we collega’s in de 
wijk in, zoals mensen van welzijn of de 
gemeente. 

In onze (woon)omgeving gebeurt veel. 
Andere woonwensen, verduurzaming, 
aardbevingen, stikstofcrisis, 
gemeentelijke herindelingen en nieuwe 
regels vanuit Den Haag. In deze, soms erg 
ingewikkelde zaken, wil Acantus staan 
voor goede en betaalbare woningen in 
onze mooie regio. Wij hebben er zin in 
ook in 2020 onze mouwen op te stropen 
en bij te dragen aan uw woonplezier. U 
als huurder kunt ons daarbij helpen door 
ons steeds te vertellen wat uw huis een 
thuis maakt. Bij u is het misschien niet 
een moestuin of een kleiner huis. Ieders 
woonplezier is uniek. Maar: woonplezier, 
dat maken we met elkaar.

Anita Tijsma, 
bestuurder Acantus
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De visie van Acantus is: samen werken 
we aan woonplezier in Noord- en Oost-
Groningen! Wat is woonplezier voor u? 
We gingen de straat op in Scheemda.

‘Vooral de rust om  
  ons heen is heerlijk’

‘De mensen 
  groeten elkaar’

‘ Een nette buurt 
is belangrijk’

‘ Ik maak mijn huis en 
tuin heel mooi’

Trieneke Hoppentocht

Ik houd van een fijn huis, een ruime tuin en een nette buurt. Een nette buurt is belangrijk, het is 

het visitekaartje van de straat. Als je omgeving netjes is kun je vaak ook met de mensen die er 

wonen opschieten. Maar ik hoef niet overal op visite. Wij zijn wel een beetje op onszelf, 

niet van die mensen die op feestjes komen ofzo.

Yvonne Johannes-Hoppentocht

‘Thuisgevoel heeft bij mij heel sterk 

te maken met veiligheid in en om ons 

huis. Voor mijzelf, maar ook voor mijn 

kinderen. Daarbij telt mee dat we goede 

buren hebben en dat het straatbeeld 

netjes is. Zelf maak ik mijn huis en tuin 

heel mooi. Dan verwacht ik automatisch 

dat ook anderen hun best doen onze 

straat en buurt netjes te houden. Jammer 

genoeg lukt dat momenteel in onze straat 

wat minder goed.’

‘ Dat je je eigen 
ding kan 
doen’

‘ Ik vind het 
leuk als 
mensen bij mij 
komen’

Mevrouw Antje Mein

‘Ik ben wel iemand die graag praat en 

contact zoekt. Al is het ook weer niet 

zo dat ik ‘s morgens en ‘s middags 

overal heen ga om koffie te drinken. 

Ik vind het leuk als er bezoek komt. Er 

zijn altijd wel mensen die met mij wat 

willen doen. Mijn nichtje gaat vaak met 

mij uit. Als er zangkoor is of toneel, 

dan gaan we samen. Iedere week ga ik 

sjoelen met een clubje van wat oudere 

mensen. Daar beleef ik veel plezier 

aan. Vroeger werkte ik altijd met 

oudere mensen, blijkbaar trekt dat nog 

steeds. Haha, komt natuurlijk omdat ik 

intussen zelf ook een stuk ouder ben.’

woon
plezier

met elkaar 
praten we over

Karin Kuiper

‘Wij hebben bewust gekozen voor een vrijstaand 

huisje op het platteland. Wat een vrijheid! Vooral 

de rust om ons heen is heerlijk. Met de buren 

hoeven we eigenlijk geen rekening te houden en 

je kunt bij ons de deur nog gewoon open laten. De 

mensen hier kennen elkaar. Ze weten wie je bent 

bij de supermarkt. We geven er ook wat voor op 

door op het platteland te wonen. Onze kinderen 

zijn erg sportief. Al 20 jaar rijden we voor hun 

sport heen en weer naar de stad.’

Patrick Kuiper

‘Ik kom net terug uit Oslo waar ik een half jaar 

heb gewoond. Een totaal andere wereld. Je 

gelooft het niet maar in Oslo liepen de mensen 

dwars door mij heen. Echt waar! Niemand die je 

gedag zegt. Dat ben ik hier wel anders gewend. 

De mensen groeten elkaar op straat. Dat zal wel 

dorps zijn denk ik.’ 

Marc Wierema

‘Ik vind het heerlijk om rustig te 

kunnen wonen zonder dat we last 

hebben van de buren. Dat je in je eigen 

huis je eigen ding kan doen. Dat wij 

muziek kunnen luisteren zonder dat 

de buren klagen en dat zij in hun huis 

hun eigen gang kunnen gaan en wij 

daar ook geen last van hebben. Mijn 

woonplezier heeft voor een heel groot 

deel ook met het leven met die kleine 

hier te maken. Dat is wel zeker!’
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Door het hele werkgebied van 
Acantus zijn huurders organi-
saties actief. Huurders In Pekela 
is de nieuwe huurders organisatie 
in Pekela en wordt gevormd 
door Egge Bloem, Theo van 
Poppel, Karin Kuiper & Jos van 
Rooij. Samen behartigen zij de 
belangen van huurders in Pekela.

Egge Bloem, voorzitter van de 
HIP, vertelt: ‘In september 2019 
zijn we samen van start gegaan 
en hebben met de Woonbond een 
enquête uitgezet onder huurders 
in Pekela. We willen graag weten 
wat er speelt en waar huurders 
aan willen werken en bijdragen. 
In de maanden daarna hebben 
we veel werk besteed aan de 
prestatieafspraken. Dit zijn 
afspraken die worden gemaakt 

over wonen tussen de gemeente, de 
huurdersorganisatie en Acantus. 
Voor 2020 willen we in ieder geval 
graag een middag voor huurders 
organiseren waar we elkaar kunnen 
ontmoeten.’

Bent u huurder in Pekela? De 
HIP heeft een website www.
huurdersinpekela.nl. U kunt ze ook 
volgen op Facebook.

Even voorstellen: de HIP

Het appartementencomplex 
aan de Julianalaan in 
Veendam, dat in 
april 2017 werd 
beschadigd door 
een explosie, is 
weer klaar voor de 
toekomst. Naast 
herstel, opbouw 
en vernieuwing 
van de beschadigde 
huurapparte-
menten, heeft 
Acantus het 
gebouw in samenwerking 
met bewoners en 

Wooncomplex Julianalaan 
weer klaar voor de toekomst

andere partijen volledig 
gemoderniseerd en 

geïsoleerd. 
Huurders van 
Acantus kunnen 
hierdoor nog jaren 
met veel plezier in 
het complex wonen.

De afronding van 
de verbouwing is 
feestelijk gevierd met 
bewoners, Commissie 

Huurzaken, gemeente 
Veendam, Acantus en andere 
betrokkenen.

In Heiligerlee, Finsterwolde en Nieuwe Pekela 
leveren we begin 2020 26 nieuwe woningen op. 
De woningen hebben twee slaapkamers, waarvan 
1 beneden. Hiermee geschikt voor jong en oud. De 
woningen zijn gasloos en zeer energiezuinig. Wij 
wensen alle huurders van deze nieuwe woningen 
heel veel woonplezier!

26 nieuwe woningen

Nieuwbouw

Rookmelders 
voor de 
Dijkzichtflat

Dijkzichtflat Delfzijl

Huurders van de Dijkzichtflat in Delfzijl weten 
als geen ander wat een brand betekent! Dat wil 
niemand. Voorkomen van brand is niet altijd mogelijk. 
De tijdige signalering van rook en brand is wél goed 
mogelijk door het plaatsen van rookmelders.

Acantus werkt samen met de brandweer en verzekeraar 
Univé om hier meer aandacht aan te geven. Bewoners 
van de Dijkzichtflat hebben rookmelders ontvangen. 
Medewerkers van de brandweer en Univé hebben deze bij 
het uitreiken gelijk gemonteerd.

Goed om te weten

Veendam

Theo van Poppel, Egge Bloem & Karin Kuiper
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goed 
voor 

elkaar

Annemiek
‘Ik voel me veilig 
waar wij wonen. 
Bij ons is het 
gelukkig niet 
meteen spannend 
als de deur eens 
niet op slot zit.’

woon
tips

Toch last van 
schimmel?
Verwijder schimmels met 

een sopje van water en Soda. 

Goedkoop, effectief en wel zo 

gezond!

TIP

TIP

Hoe ontstaat 
schimmel?

Ventileren

Inrichten

Verwarmen

Het vocht dat wij in huis produceren, 

ontstaat onder andere door ademen 

en zweten. Huisdieren, douchen, 

koken en het drogen van 

was, zorgen voor nog 

meer vocht in de lucht. 

In een huis waar 

geleefd wordt, 

komt dus veel vocht 

vrij. Blijft dit vocht 

in huis hangen, dan 

krijgen schimmels en 

huisstofmijt de kans 

om te groeien. En dat kan voor 

gezondheidsklachten zorgen.

• Laat ventilatieroosters altijd 

open. Ook in de winter. Dan 

kan het vocht verdwijnen. Een 

droog huis wordt sneller warm 

en is gezonder.

• Hou ventilatieroosters 

schoon. Met een doekje of 

stofzuiger.

• Heeft u geen roosters? Zet uw 

ramen minimaal 15 minuten 

per dag open.

• Plaats meubels niet voor de 

verwarming. Hang er ook 

geen gordijnen voor.

 Hou ruimte (± 5 cm) tussen 

de meubels en de muur 

en vloer. Zo kan de lucht 

doorstromen.

• Verwarm alle ruimtes in huis 

gelijkmatig. Tussen 19-21°C is 

een fijne temperatuur.

• Gaat u slapen of bent u niet 

thuis? Zet de verwarming dan 

op 15-16 °C. Als het binnen te

           koud is, verdwijnt vocht niet 

                goed uit uw huis en kan 

                     er dus schimmel 

                      ontstaan.

Helma 
‘Wij wonen in een 
veilige, prettige 
wijk met leuke 
mensen die 
elkaar allemaal 
nog groeten. Dat 
is een groot goed 
hoor, ik hecht 
daaraan.’

‘Vocht en 
schimmel: 
met elkaar 
pakken we 

het aan’

Meer weten over vocht en schimmel of waar Acantus u mee kan helpen? 
Kijk dan op www.acantus.nl/schimmel

TIP

8 9Acantus Thuis aan Huis



Acantus zet in op woonplezier. 
Wij geloven erin dat woonplezier 
begint bij een goede woning met 
acceptabele woonlasten.

€

Uit onderzoek weten we 

dat veel bewoners moeite 

hebben om rond te komen. 

Daarom vinden we het heel 

belangrijk mee te werken 

aan een initiatief als de 

VoorzieningenWijzer. 

Voor 2019 deden we 

dit samen met de 

gemeente Veendam 

en woningcorporatie 

Groninger Huis. Al eerder 

hebben huurders uit Pekela 

en Blijham meegedaan en 

werkten we hierin samen 

met de gemeente Pekela 

en Westerwolde. Alle 

partijen die meewerken 

willen graag een steentje 

bijdragen, om zo de 

betaalbaarheid in de regio 

te verbeteren. We vinden 

het belangrijk dat iedereen 

kan deelnemen in de 

samenleving, prettig kan 

wonen en dat bewoners na 

het betalen van de vaste 

lasten geld overhouden 

voor andere dingen.

Met elkaar 
maken 
we het 
betaalbaar!

We doen het niet alleen

Bespaarexperts 
weer op bezoek  
bij Oost-Groningse 
huurders
Bijna 200 huishoudens in de gemeenten 
Veendam en Delfzijl hebben dit jaar 
meegedaan aan de VoorzieningenWijzer. 
De VoorzieningenWijzer is een applicatie 
die inwoners helpt optimaal gebruik 
te maken van inkomensregelingen en 
te besparen op hun energielasten en 
zorgverzekering. Om zo armoede te 
bestrijden en schuldenproblematiek te 
voorkomen.

Hulp van een 
bespaarexpert
Huishoudens die meedoen 
aan de VoorzieningenWijzer, 
krijgen thuis bezoek van 
een bespaarexpert. De 
expert laat zien waar de 
bewoner recht op heeft en 
hoe deze kan besparen. 
De bespaarexpert van de 

VoorzieningenWijzer heeft 
per gemeente alle mogelijke 
regelingen inzichtelijk. 
Er wordt gekeken naar 
toeslagen en of er een 
voordeligere zorgverzekering 
of energiecontract mogelijk 
is. Vervolgens helpt de expert 
met het aanvragen van alle 
regelingen en contracten.

Samenwerking
Eerder werden in een pilot al 
huurders geholpen in Pekela 
en Blijham. Gemiddeld 
konden deze huurders ruim 
€500,- per jaar besparen. 
Deze resultaten lijken we 
ook ongeveer in Veendam 
en Delfzijl te behalen. Een 
mooie besparing!
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Samen met Bewoners Organisatie 
Westerwolde heeft Acantus 
een koffiemoment/klusdag 
georganiseerd aan de Slotlaan in 
Vlagtwedde. De bedoeling was 
om elkaar te ontmoeten en direct 
kleine klussen op te pakken.

Twee van onze servicemedewerkers 
waren hiervoor beschikbaar. Zij 
hebben in totaal 14 klussen kunnen 
doen. Onder andere een klemmende 
voordeur, een dakreparatie en het 
vervangen van kitwerk. Onder het 
genot van een kopje koffie hebben de 
bewoners veel vragen kunnen stellen 
en hebben wij ideeën aangereikt 
gekregen voor verbetering. Een 
geslaagde dag!

Klussen in Vlagtwedde

Leefbaarheid en veiligheid

Met elkaar maken 
we het beter!

Dag van het Huren 
2019 1

hebben wij de 10 winnaars 
geloot en een top 4 gemaakt. 
De 10 winnaars hebben in 
de maand december hun 
prijs ontvangen. De 4 ideeën 
gaan we heel binnenkort 
uitvoeren! Heeft u ook een 
idee om het woonplezier 
in uw straat of wijk te 
verbeteren? Wij horen het 
graag via www.acantus.nl/
leefbaarheid!

3
4

Zaterdag 12 oktober was 
de landelijke Dag ven het 
Huren. Op die dag hebben 
wij een actie uitgezet: 
Dien een idee in voor je 
straat of wijk en maak 
kans op een boodschappen 
bon van €100,-! Wij 
hebben superleuke en 
goede initiatieven binnen 
gekregen. Samen met een 
afvaardiging van onze 
huurdersorganisaties 

2

Combinatie van 2 ideeën, beide voor 
de Meerpaal in Veendam. 1: Een 
bewonerscommissie oprichten voor 
de Meerpaal. 2: Een ondergrondse 
container plaatsen zodat bewoners 
niet meer de verhoging op hoeven. 

Kinderspeelplaats en park rond 
het politiebureau in Oude Pekela 
opknappen met leuke beelden, 
prullenbakken en bankjes. 

Meer verlichting op de parkeerplaats 
bij Weitezicht. Voor zicht en 
veiligheid. 

Langs de vijvers aan de Kustweg in 
Delfzijl bankjes plaatsen zodat je even 
uit kunt rusten.

Dag van het Huren – top 4
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Klaas Hofman is energiecoach. 
Hij gaat bij de nieuwe huurders 
van de Houtwerf in Delfzijl 
langs om met hen te praten 
over de energielasten en het 
energieverbruik. De huurders zijn 
verhuisd naar een nieuwe gasloze 
woning. Dat betekent een andere 
manier van verwarmen, koken en 
anders omgaan met energie. Klaas 
kijkt samen met de huurder naar 
de verschillen en wat zij kunnen 
doen om de energielasten zo laag 
mogelijk te maken.

Klaas Hofman: ‘Als energiecoach 
maak ik mensen bewust van hun 
energieverbruik. Ik doe dat op 
verschillende plekken in het land. 
En nu voor Acantus in Delfzijl. Dat 
is wel een bijzondere situatie, want 

daar gaan mensen verhuizen naar een 
nieuwe aardgasvrije woning.’

In totaal komt Klaas drie keer langs. 
Het eerste bezoek vindt plaats in de 
huidige woning. Klaas legt uit wat hij 
dan al doet samen met de huurder: 
‘Dan gaan we eerst kijken naar de 
jaarnota en het huidige verbruik van 
gas en elektriciteit. Wat verbruikt 
iemand nu? Inzicht is heel belangrijk. 
Vervolgens gaan we praktisch te 
werk. We gaan bijvoorbeeld kijken 
naar de witgoed-apparaten zoals de 
wasmachine en de koelkast. 
Misschien overweegt iemand om 
met de verhuizing een nieuw apparaat 
aan te schaffen. Dan adviseer ik een 
A++ apparaat.’

Ook kijkt Klaas met de huurder 
naar het gebruik van lampen. Welke 
verlichting wordt het meeste gebruikt 
en welke lamp zit daarin? ‘Ik neem 
tijdens mijn bezoek een gratis ledlamp 
mee. Als je ergens een lamp van 60 
Watt in hebt en je vervangt deze voor 
een ledlamp, dan kan je zomaar 15 euro 
per jaar besparen. Als je dat doorrekent 
naar je hele huis, dan ben je echt aan 
het besparen!’

Het nieuwe huis wordt straks 
doorgaans via vloerverwarming 
verwarmd. Klaas benadrukt dat dat 
anders is: ‘Ook daar moeten mensen 
rekening mee houden als ze nieuwe 
vloerbedekking uitzoeken. Niet iedere 
vloerbedekking is daarvoor geschikt.’ 
Tenslotte bespreekt Klaas nog het 
douchegebruik. ‘Ik laat een douche-

Energiecoach 
Klaas Hofman 
ondersteunt 
huurders bij het 
verminderen van 
de energielasten

timer achter, zodat mensen inzicht 
krijgen in hoe lang ze onder de douche 
staan. Door het verkorten van de 
douchetijd kan je namelijk het snelst 
energie en dus geld besparen!’

Na het eerste bezoek in het huidige 
huis, volgen er nog twee bezoeken 
in het nieuwe huis. Waar lopen ze 
tegenaan? Kunnen ze goed met de 
techniek omgaan? Wat kunnen ze nog 
anders doen? ‘Achter geen voordeur 
is het hetzelfde, dus mijn adviezen 
zijn ook maatwerk. Mijn streven is 
dat mensen grip krijgen op hun eigen 
energieverbruik. Als je ziet dat je kunt 
besparen, verhoogt dat in mijn ogen 
het woonplezier. Met dat geld kan je 
weer mooi andere dingen doen’, sluit 
Klaas af.

Betaalbaar

Grip krijgen op 
energieverbruik
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Slotlaan, Vlagtwedde

‘Als je elkaar  
nodig hebt dan 

helpen we elkaar.’

Acantus in de wijk50 jaar huren

Klaas en Ria van 
der Meer wonen 
al ruim 50 jaar in 
hun woning aan 
de Robbeplaat in 
Delfzijl.

We horen het direct. ‘Ja, we 
komen uit Limburg’, vertelt 
Klaas van der Meer. ‘Ik uit 
Heerlen en Ria uit Valkenburg. 
Ik werkte daar in de mijnen. 
Op mijn 14e ging ik naar de 
mijnschool en vervolgens heb 
ik tot mijn 23e daar gewerkt. 
Iedere dag 800 meter onder de 
grond. En je kon er fietsen he. 
Soms fietste ik wel 10 kilometer 
op een dag.’ Ria van der Meer 
vult aan: ‘Iedereen werkte in de 
mijnen. Maar het hield op. We 
gingen naar Delfzijl en willen 
hier nooit meer weg. Klaas 
wilde eerst nog wel terug, maar 
ik niet hoor.’

Van de Fransestraat naar de 
Robbeplaat 
Ria: ‘Eerst woonden we aan de 
Fransestraat op driehoog. Ik 
woon liever niet hoog, hou niet 
van de trappen. Gelukkig konden 
we na een aantal jaren naar dit 

huis. Ik heb me hier altijd thuis 
gevoeld. Veel van onze buren 
wonen hier ook al heel lang. Dat 
is fijn, we kennen elkaar hier. En 
alle voorzieningen zijn dichtbij. 
Ik kan in principe overal naar toe 
fietsen.’

Toekomst 
‘Onze woning is 1 van de 
woningen die in de toekomst 
gesloopt moet worden’, vertelt 
Klaas. ‘Wij willen graag naar een 
appartement. Alles gelijkvloers.’ 
Ria: ‘Dit huis is eigenlijk ook te 
groot. Wij hebben niet zoveel 
ruimte nodig. We willen wel 
graag een extra slaapkamer voor 
onze kleinkinderen.’ Klaas gaat 
verder: ‘En het liefst blijven 
we hier in Delfzijl-Noord, 
maar ik geloof niet dat ze hier 
appartementen gaan bouwen. Het 
zou wel heel mooi zijn als we dan 
geholpen kunnen worden met de 
verhuizing.’
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In januari van 2016 is de Stichting 

Huurderskoepel Acantus opgericht als 

samenwerkingsverband door en voor 

verschillende lokale huurdersorganisaties uit 

alle gemeenten waarin Acantus actief is. 

Samen met de lokale huurdersorganisaties 

komen zij op voor de belangen van alle 

huurders van Acantus als het gaat om 

algemene beleidsonderwerpen die voor de 

huurders belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan het beleid over de huurprijzen, de 

kwaliteit van de woningen, het onderhoud en 

dienstverlening. 

Kijk op www.huurderskoepelacantus.nl voor 

meer informatie, bijvoorbeeld hoe u de HKA 

kunt bereiken.

Het bewonersplatform Delfzijl is in samenwerking met de 

Hanzehogeschool, Acantus en de gemeente Delfzijl momenteel 

bezig met een verdiepend behoeftenonderzoek naar ‘Tiny 

Houses’ in Delfzijl. 

Nadat ruim 60% van de starters in het eerste onderzoek begin 

2019 al hadden aangeven open te staan om kleiner te gaan 

wonen, wordt er nu nog breder gekeken naar wat mensen 

hiervan vinden. Studenten van de Hanzehogeschool voeren 

enquêtes en interviews uit waarbij naast de woonwensen ook de 

leefstijlen en alle geïnteresseerde doelgroepen in beeld worden 

gebracht. 

Woensdag 20 november organiseerde 

Huurdersorganisatie Scheemda (HOS) 

in samenwerking met Brandweer 

Oldambt en de HKA een thema-avond 

over brandveiligheid in de Esborg in 

Scheemda. 

De hele avond werden huurders 

bijgepraat over de risico’s van 

bijvoorbeeld elektronische apparaten 

en scootmobiels. Ook werden er 

tips en adviezen gegeven hoe brand 

voorkomen kan worden. Als bedankje 

kregen de huurders namens de HOS een 

koolstofmonoxide melder. 

De brandweer en de HOS zijn tevreden 

over het verloop van de avond en 

overwegen om in het voorjaar van 2020 

opnieuw een thema-avond over dit 

onderwerp te houden.

Pasgeleden is een nieuw 
appartementencomplex 
in Delfzijl gereed 
gekomen: De Houtwerf. 
Deze woningen zijn 
de eerste nieuwe 
aardbevingsbestendige 
woningen die gebouwd 
zijn in het kader van 
de versterkingsaanpak 
Delfzijl. Deze zijn speciaal 
voor bewoners uit de 
Zandplatenbuurt Noord 
en omgeving die moeten 
verhuizen vanwege die 
versterkingsaanpak. 
In totaal worden in 
Delfzijl 386 nieuwe 
aardbevingsbestendige 
woningen gebouwd. 
De oude woningen in de 

Zandplatenbuurt Noord 
en omgeving worden 
gesloopt.

Minister Knops 
kwam speciaal bij het 
appartementencomplex 
langs om bewoners 
te spreken over de 
versterkingsaanpak en 
de verhuizing. Een van 
de nieuwe bewoners had 
de bijzondere eer om de 
minister in haar woning te 
ontvangen.

Benieuwd naar de activiteiten 
van Acantus in Delfzijl 
rondom dit project? Kijk dan 
op acantus.nl/delfzijl

Minister verrast 
 huurder met 

bloemen

Houtwerf

De HKA, hoe zat 
dat ook alweer?

Bewonersplatform Delfzijl 
en Hanzehogeschool 
zien toekomst in klein 
wonen ‘Tiny Houses’

Geslaagde 
thema-avond 
Scheemda 
brandvrij

Huurdersparticipatie
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Oude Pekela

Opruimactie  ‘Samen 
aan de bak in de 

wijk’ Oude Pekela 
groot succes!

december

In de Roomse Wijk in Oude Pekela vond 
in december de opruimactie ‘Samen 
aan de bak in de wijk’ plaats. Een 
initiatief van de gemeente Pekela en 
Acantus. Bewoners konden gratis hun 
grofvuil kwijt. Kinderen zorgden voor 
het opruimen van het afval op straat. 
De brandgangen werden aangepakt 
door medewerkers van Afeer, de 
gemeente en Acantus.

De wijk werd op deze manier veiliger 
voor de jaarwisseling gemaakt. De kans 
op ongecontroleerde vuren is kleiner 
wanneer er weinig brandbaar materiaal 
op straat ligt. Om de opruimactie naast 
effectief ook gezellig te maken, kon er een 
lekkere bak koffie gehaald worden bij de 
koffiekar.

De afgelopen maanden is er actie gevoerd 
door bijna 200 woningcorporaties in het 
hele land tegen de verhuurderheffing. 
Acantus doet ook mee aan deze actie. 

Wat is de verhuurderheffing?
Sinds de invoering van de Woningwet 
(2015) vraagt het kabinet een financiële 
bijdrage van verhuurders voor het 
verminderen van de nationale schuld. Dit 
heet de verhuurderheffing. Verhuurders 
die meer dan 50 huurwoningen bezitten, 
betalen een heffing over de WOZ-waarde 
van de huurwoningen. Het gaat hierbij om 
huurwoningen waarvan de huur niet hoger 
is dan € 720,42 per maand (prijspeil 2019). 
De verhuurderheffing voor Acantus bedroeg 
meer dan 6 miljoen euro in 2019. 

Wat houdt de actie in?
Woningcorporaties betalen met elkaar 
ontzettend veel geld aan de verhuurder-
heffing. Dit geld gaat naar Den Haag en kan 
niet worden gebruikt voor woningverbetering 
en nieuwbouw. En dat terwijl er op veel 
plekken in Nederland woningtekort is. Op de 
site www.wooncrisis.nl zijn allerlei verhalen 
verzameld hierover. In Noord- en Oost 
Groningen is de woningmarkt anders dan in 
het Westen van Nederland. Bij ons hoeven 
woningzoekenden in principe niet tien jaar op 
een wachtlijst te staan. Wel hebben wij een 
enorme verbeteropgave en vinden het zonde 
dat dit enorme bedrag daarvoor niet gebruikt 
kan worden. 

Wat speelt er?

De verhuurderheffing

Henk Fissering,  
manager Bedrijfsvoering & Financiën bij Acantus, over de 
verhuurderheffing:

‘ In 2019 hebben wij 6,5 miljoen 
euro aan de verhuurderheffing 
betaald. Zonde! Voor dit geld 
hadden we ook ruim 100 woningen 
kunnen verbeteren waarmee onze 
huurders flink hadden kunnen 
besparen op woonlasten.’
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Winterpuzzel
Brrr wat is  
ie weer 
 lastig!

In elk woord zitten minstens 

twee letters die maar op 

één manier weg te strepen 

zijn. Als alle opgegeven 

woorden in het diagram 

zijn weggestreept, blijft er 

een aantal letters over. Die 

vormen samen de oplossing. 

Stuur uw antwoord vóór 

1 april 2020 naar: Acantus, 

Winterpuzzel, Postbus 

110, 9640 AC Veendam. 

Of mail uw oplossing naar: 

thuisaanhuis@acantus.nl. 

Vergeet niet uw naam en 

adres erbij te zetten. Onder 

de juiste inzendingen verloten 

wij tien cadeaubonnen.

De oplossing van de 
vorige puzzel was:

Thuis aan Huis

De winnaars zijn:
Dhr. Vogelzang – Delfzijl

Mw. Wezeman – Delfzijl

H. Meijer – Vlagtwedde

E. Lap – Sellingen

C. de Wagt – Veendam

H. Kruize – Westerlee

Mw. A. de Heer-Jansen – 

Winschoten

J. Schut – Delfzijl

J. Hazenberg – Veendam

I. Schut – Scheemda

De winnaars ontvangen in 

januari of februari hun prijs.

Schrijf hier de overgebleven letters. Samen vormen ze de oplossing van de puzzel.

AANBOD

ACANTUS

ACCESSOIRE

BADKAMER

BALKON

BANKSTEL

BUURT

COMFORT

FLAT

GARAGE

GEMAK

GEMEENSCHAP

GROEN

HUIS

HUURDERS

KLANTGERICHT

LAMINAAT

LICHT

LIVING

OVERNAME

PEKELA

RUIMTE

SCHUUR

SERVICE

SFEER

TUIN

VOORZIENING

VRAAG

WONEN

Kids

© LOOK@T BV
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Telefoonnummer  
0900 - 8400 (de gebruikelijke belkosten)
(ook storingsnummer buiten 
 kantoortijden)

Telefonische bereikbaarheid
Op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur.

E-mailadres
info@acantus.nl 

Openingstijden kantoor
Op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur kunt 
u ons kantoor bezoeken.
Van 12.30 tot 16.30 uur kan dit  
alleen op afspraak.

Bezoekadres
Aquapark 7
9641 PJ Veendam

Postadres
Acantus
Postbus 110
9640 AC Veendam

Wij wensen u een gezond en 
sprankelend 2020!

Magazine voor alle huurders van Acantus

Jaargang 13 - Wintereditie

thuis 
aan 
huis


