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‘We werken knetterhard om 
zoveel mogelijk woningen te 

verduurzamen’

Op het moment van schrijven hebben we 
een nacht gehad waarin het min 13 was. 
Bij veel mensen kriebelt het. Kunnen 
we binnenkort schaatsen? De winterzon 
schittert over het mooie Groningse 
landschap. Maar de kriebels van velen 
gaan ook over andere zaken: hoe hoog 
wordt mijn energierekening straks? 
De verwarming aanzetten kost ons het 
dubbele of nog meer. Kan ik dat wel 
betalen? Zet ik de verwarming nog wel 
aan? Ik begrijp dat de hoge energieprijzen 
een enorme impact hebben op het leven 
van vele van onze huurders. Daarom 
werken wij knetterhard om de woningen 
te verduurzamen. 

Afgelopen jaar hebben we ruim 600 
woningen verduurzaamd. In 2023 komen 
daar weer 1000 woningen bij. We isoleren 
gevels en daken, plaatsen dubbel glas 
en zonnepanelen. En zo gaan we door 
totdat we in 2029 geen woningen meer 
hebben met energielabel E, F en G. Een 
grote klus. En een noodzakelijke klus. 
Zo dragen we bij aan betaalbaar wonen, 
nu en in de toekomst. Voor sommige 
huurders duurt het nog lang voordat 
we hun huis verduurzamen. Daarom 
hebben we een Kierteam opgericht. 
Dit team komt bij u langs om tocht te 
bestrijden. Ook kunt u gebruik maken 
van een energiecoach of van onze 
servicemedewerkers. Samen met u 
kijken ze hoe u energie kunt besparen 
door bijvoorbeeld de cv anders in te 
stellen. 

Ik besef dat ondanks ons harde werken 
dit niet voor iedereen genoeg is of op tijd. 
Als u nu niet kunt rondkomen, dan heeft 
u niks aan dingen die in 2025 gebeuren. 
U kunt ons altijd bellen. We denken 
graag mee! We kijken samen hoe we 
betaalafspraken kunnen maken, zodat u 
niet in de problemen komt. Of we helpen 
u op weg naar de goede hulpverleners. 

Ik wens u een warm en energievol 2023!

Anita Tijsma 
Bestuurder Acantus
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Niet alleen de energieprijzen zijn hoog, alles lijkt wel veel duurder. Hoe ervaren we dit met 
elkaar? We gingen de straat op in Veendam en spraken verschillende mensen.

‘Je hebt haast niets 
 en het kost heel veel’ ‘We proberen zo 

 normaal mogelijk 
 te leven’

‘Als ik de heg 
 moet knippen 
 of het gras ga 
 maaien doe ik 
 het aggregaat 
 aan’

Mevrouw Sinnige
‘Dat alles duurder is geworden is voor ons gelukkig niet 

zo’n groot probleem. Maar dat is niet voor iedereen 

zo en dat vind ik heel verdrietig. Wij hebben een goed 

pensioen en kunnen onze boodschappen nog betalen. 

Wel letten we op ons energieverbruik. De verwarming 

staat wat lager en we douchen wat korter. We willen 

ons niet laten verrassen door het energiecontract 

in januari, want we weten niet wat er dan gebeurt. 

Verder proberen we zo normaal mogelijk te leven. Mijn 

man is bijna 80 en heeft Parkinson, dus we moeten 

er nu van genieten. Waar wij ons vooral zorgen over 

maken zijn de problemen in de zorg. Daar krijgen wij 

hoogstwaarschijnlijk nog mee te maken.’

‘Je kunt het leven 
 zo duur maken als 
 je zelf wilt’

de stijgende prijzenmet elkaar praten we over

Marjo
‘Vroeger werkten mijn man en ik met een boodschappen

budget, toen moest ik ook altijd rekenen, die tijd is weer 

helemaal terug. De boodschappen zijn een stuk duurder 

geworden. Ik koop nu soms voor 40 euro boodschappen en 

dan past het gewoon in één tas. Eerder waren dat er echt 

twee. Je hebt haast niets en het kost heel veel. De prijzen 

zijn niet met centjes gestegen maar veel meer. De koffie die 

wij drinken kostte eerst 2,29 euro, nu 3,69 euro. Dat is toch 

een groot verschil? Ik let al een tijdje meer op aanbiedingen. 

Als de hagelslag die we altijd hebben te duur is neem ik een 

goedkopere. Ik kijk overigens wel uit dat wat ik koop niet in 

plastic verpakt zit, dan kies ik toch voor wat duurder. Wat 

energiekosten betreft zitten wij vrij gunstig. We hebben 

een vast contract dus we hebben nog weinig last. Voor mijn 

dochter is dat anders. Zij is per maand van 200 naar 700 euro 

gegaan. Dat is toch verschrikkelijk?’

John
‘Ook al stijgen de prijzen, voor mij blijft alles bij het 

oude. Je kunt het leven zo duur maken als je zelf wilt. 

Al moet ik als alleenstaande vader met drie grote 

kinderen wel een béétje uitkijken. Wat scheelt is dat 

vorig jaar mijn huurwoning is gerenoveerd, geïsoleerd 

en dat er zonnepanelen op het dak zijn gekomen. En 

mijn energiecontract ligt voorlopig vast tot 2026. Maar 

ja, die eindafrekening blijft toch spannend. Normaal 

gesproken kreeg ik aan het eind van het jaar duizend 

euro terug, dat was dit jaar nog maar een tientje. 

Toch maak ik me op dit moment niet zoveel zorgen. 

Ik kom wel rond. Al zijn de boodschappenprijzen wel 

omhooggeschoten, ik betaal ondertussen gewoon het 

dubbele voor mijn boodschappen. Eerder had ik twee 

broodjes bapao voor het geld waar ik er nu een voor 

heb. En vlees, dat is echt onbetaalbaar als je een gezin 

hebt. Maar je hoort mij niet klagen.’

Henderikus met hond Max
‘Mijn vrouw en ik hebben het er moeilijk mee dat het leven 

duurder is geworden. Van de 10% verhoging van onze AOW

uitkering merken we niets, want dat geld zijn we net zo hard 

weer kwijt. Al onze woonkosten zijn omhooggegaan, net als de 

energieprijzen. Van mijn broer heb ik een aggregaat gekregen, 

die wekt elektriciteit op met benzine. Als ik de heg moet 

knippen of het gras ga maaien doe ik het aggregaat aan. Voor 

onze boodschappen zoeken we overal naar aanbiedingen. Dat 

betekent dat we niet meer alleen bij de Autorama komen, maar 

bijvoorbeeld onze aardappels kopen uit een kastje bij de boer. 

Vroeger lukte het ons nog te sparen. Dat gaat nu echt niet meer. 

Aan het eind van de maand hebben we geen geld meer over. 

Mijn zoon heeft het er ook moeilijk mee. Hij moet rondkomen 

van een minimumloon en komt regelmatig bij zijn papa en mama 

eten. Af en toe word ik wel een beetje kwaad als ik naar de 

toestand in de wereld kijk.’ 
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de stijgende prijzenmet elkaar praten we over

‘Het leven 
 wordt al duurder’

‘Veel meer besparen
 lukt eigenlijk niet’

Freddy
‘Het leven wordt al duurder. Ik 

sta onder bewindvoering en 

heb elke week 60 euro om mijn 

boodschappen te doen. Het is best 

pittig om daarvan rond te komen. 

Voor dat geld koop je natuurlijk het 

goedkoopste wat er is en ja, dat kan 

van alles zijn. Soms ga ik voor gezond 

eten, maar ik ga eerlijk gezegd ook 

af en toe voor frikandellen. Door de 

zonnepanelen op mijn huurwoning 

heb ik dit jaar ongeveer 1200 euro 

teruggekregen, een mooie meevaller. 

Na deze maand ben ik waarschijnlijk 

schuldenvrij heb ik begrepen. Als 

dat echt zo is krijg ik geld voor een 

elektrische fiets. En als er daarna nog 

geld overblijft geef ik het uit aan mijn 

hobby, gamen. Dat vind ik gewoon 

leuk.’ 

Jelka
‘We waren altijd al heel zuinig. Veel meer besparen 

lukt eigenlijk niet. De gewone dagelijkse bood

schappen zijn duurder en de energieprijzen zijn 

omhooggegaan. In principe doen we eens per week 

onze grote boodschappen. Zo hoeven we niet 

steeds naar de winkel en worden we ook niet steeds 

blootgesteld aan allerlei lekkers. Ons eten kopen we 

vooral onbewerkt. Schillen, snijden en koken doen 

we allemaal zelf. In huis verwarmen we alleen de 

ruimtes waar we leven. En we douchen allemaal kort, 

sowieso onder de vijf minuten. Dit zijn nog maar een 

paar dingen. Maar we doen nog veel meer. Ook onze 

kinderen zijn bewust met energieverbruik bezig. Toch 

merken we dat er aan het eind van de maand minder 

te sparen valt dan we gewend waren. Elke maand als 

we ons loon binnenkrijgen gaat het naar verschillende 

potjes. We sparen voor later voor de kinderen en 

voor nog een keer een grote vakantie met het 

hele gezin.’

Feestelijke barbecue 
als startsein voor nieuw woonplezier in Betingehof

In Delfzijl is de Betingehof gereed. Een hofje met 22 levensloopbestendige woningen 
om een gezamenlijke binnentuin die wordt ingericht naar de wensen van de bewoners.

Goed voor 
elkaar
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Vul zelf uw cvketel bij

Sinds de zomer van 2020 zijn we bij Acantus overgestapt naar een nieuw systeem 
van woningtoewijzing. Het grootste gedeelte van onze woningen wijzen we toe op 
basis van inschrijftijd. Dit geldt ook voor nieuwbouw. Hoe langer een woningzoekende 
staat ingeschreven, hoe meer kans op de gewenste woning. 

Wilt u misschien in de toekomst een andere woning van Acantus huren? 
Schrijf u dan tijdig in! Inschrijven kost eenmalig 15 euro en kan via de website: 
woningzoeken.acantus.nl.

Nieuws

Op zoek naar een nieuwe woning? 
Schrijf u tijdig in!

Appartementencomplex Diepswal 
in Scheemda klaar

Als u water hoort stromen in uw 
radiatoren, dan is het wellicht 
nodig uw cv-ketel bij te vullen. 
Om u te helpen hebben we een 
filmpje gemaakt waarin u in 
7 stappen uw ketel bijvult. Kijk op 
onze website of op YouTube. 
Hier vindt u ook een filmpje om 
uw cv te ontluchten.

www.acantus.nl/cvbijvullen

Om te voorkomen dat mensen 
in de financiële problemen 
komen door de gestegen prijzen, 
hebben energieleveranciers en 
maatschappelijke organisaties een 
Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. 
Huishoudens die van een bepaald 
minimum moeten rondkomen, 
kunnen een beroep doen op dit 
noodfonds.

Het kabinet heeft voor het noodfonds 
eenmalig een bedrag van 50 miljoen  
euro gereserveerd. Het is de bedoeling 
dat het noodfonds vanaf 1 januari 
2023 tot uiterlijk 1 april 2023 mensen 
ondersteuning biedt.

Aanmelden voor het fonds is nu nog niet 
mogelijk. Zodra wij meer informatie 
ontvangen delen we dit op onze website.

Aan de Diepswal in Scheemda is een nieuw appartementcomplex met daarin 
37 appartementen opgeleverd. Voor de zomer waren op deze zelfde locatie al 
9 nieuwe woningen klaar. De nieuwe bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen.

Maandag 12 december hebben we samen met de bewoners, gemeente, huurderorganisaties, 
de architect en de aannemer een feestje gevierd. In de kou, maar met lekkere warme stamppot.

We zijn trots op deze mooie woningen op een prachtige locatie in Scheemda. We wensen alle 
bewoners heel veel woonplezier!

€Tijdelijk noodfonds 
energie 
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Een speciaal team vanuit Acantus is begin 
oktober gestart bij woningen met energielabel 
D, E, F of G kieren te dichten en tochtstrips te 
plaatsen. Daarnaast kijken ze of de instellingen 
van de cv-ketel voor warm water aangepast 
kan worden. Acantus pakt woningen aan die 
niet op korte termijn op de planning staan 
om te verduurzamen. We doen dit zodat 
de huurder minder last heeft van kou in de 
woning en meer comfort ervaart. Dit kan ook 
helpen de energierekening omlaag te brengen. 
Het wordt betaald vanuit de korting op de 
verhuurderheffing in 2022. 

Peter, Arjan en Jan Harm
Het Kierteam bestaat uit servicemedewerkers 
Peter, Arjan en Jan Harm. Zij pakken iedere week 
zo’n 60 woningen aan wat betekent dat ze in 2022 
al bij 600 woningen langs zijn geweest. Jan Harm: 
‘We vervangen en plaatsen tochtstrips, kijken 
goed naar alle ramen en buitendeuren. Soms is er 
veel te doen in een woning, andere keren minder. 
Het is fijn dat we op deze manier wat meer 
comfort kunnen brengen voor onze huurders. We 

geven de bewoner ook direct informatie mee over 
hoe ze gratis een energiecoach kunnen aanvragen. 
En ook over ventileren. Goed ventileren is 
superbelangrijk, helemaal als je alles dichtmaakt.’

U krijgt een brief als het Kierteam 
langskomt
Het Kierteam is iedere dag of week in een andere 
straat bezig. U krijgt een brief van Acantus als ze 
bij u in de straat langskomen. Het is dus helaas 
niet mogelijk zelf een afspraak te plannen met het 
Kierteam.

Duurzaamheid

Kierteam

In 2022 hebben alle woningcorporaties een 
korting op de verhuurderheffing gekregen

Sinds 2013 betalen alle woningcorporaties ieder 
jaar een verhuurderheffing aan de overheid. 
In 2022 hebben corporaties een korting gekregen 
op de verhuurderheffing. Acantus zet dit geld in 
om meer woningen te verduurzamen en op korte 
termijn bij zoveel mogelijk woningen kieren te 
dichten en dubbel glas te plaatsen.

Wijkvernieuwing in Bareveld
In de wijk Bareveld in Veendam 
wordt druk gebouwd. We vervangen 
de oude huizen voor energiezuinige 
nieuwbouwwoningen. Eind 2020 startten 
we met de wijkvernieuwing. Eerst in de 
Pijlkruidstraat en nu in de Ericastraat. En 
dat is best bijzonder. Want de bewoners 
van de oude woningen gaan over in de 
nieuwbouwwoningen. Doordat we stap 
voor stap slopen en bouwen, kunnen ze 
direct over van de oude woning in de 
nieuwe woning. En krijgen zij het gehele 
proces ook mee vanuit hun woonkamer.

De eerste woningen aan de Pijlkruidstraat 

zijn in de zomer van 2021 opgeleverd. 

Ze worden deels bewoond door bewoners 

van de oude woningen aan de Ericastraat. 

De familie Nauta is een van de gezinnen die 

over is gegaan. William en Marjolein Nauta 

wonen met hun kinderen Dimitri en Zoë, drie 

honden én een kat intussen alweer anderhalf 

jaar in hun nieuwe woning aan de Pijlkruid

straat in Bareveld. Zij zagen hun oude woning 

gesloopt worden. Hoe hebben zij het proces 

ervaren en hoe bevalt de nieuwe situatie? 

U leest het op pagina 12 & 13.

Over het
nieuwbouw-
project
• We bouwen 36 

 nieuwbouwwoningen

• Mix van levensloop

bestendige en 

 gezinswoningen

• 1, 2 of 3 slaapkamers

• Volledig gasloos en 

 energiezuinig

• Met voor en achtertuin 

en berging
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William en Marjolein Nauta wonen met hun kinderen 
Dimitri en Zoë, drie honden én een kat intussen alweer 

anderhalf jaar in hun nieuwe woning aan de Pijlkruidstraat 
in Bareveld. Hoe hebben zij het proces ervaren en 

hoe bevalt de nieuwe situatie? ‘Het bevalt ons hier super’

Bareveld

Hoe is het eigenlijk om te horen dat je huis 
wordt gesloopt?
William: ‘Het was een gek idee, we moesten er even aan 
wennen, maar we waren het er wel mee eens. Die huizen 
waren gewoon af. Als het in de winter achter ons huis 
waaide bewogen binnen de gordijnen. In onze slaapkamer 
sliepen we met een deken achter de ramen, anders kon je 
daar niet wezen. Overal bewogen de vloeren, overal zaten 
kieren. Ik heb zelf nog zoveel mogelijk gaten met de kitspuit 
gedicht en heb de schuur geïsoleerd. Je wilt toch een beetje 
fatsoenlijk leven. Ondanks dat hebben we zeven jaar lang 
met veel plezier in ons oude huis gewoond. Het was gewoon 
een gezellige buurt waarin iedereen elkaar kende en we in 
de zomer meestal met zijn allen buiten zaten. Wij hadden 
ook nog eens heel veel geluk met onze buren. Toen de 
sloopplannen werden aangekondigd waren we het er mee 
eens op twee voorwaarden. Niet heen en weer verhuizen 
maar vanuit ons oude huis meteen naar de nieuwe woning, 
én onze buren houden, waar we in het nieuwe blok samen 
ook terecht zouden komen. En dat is gelukt.’
 
Waren jullie goed voorbereid?
Marjolein: ‘Het voortraject duurde best lang. Eerst 
kregen we een brief van Acantus, daarna kwamen ze langs 
voor een gesprek om ons te vragen naar onze wensen. 
Ook zijn er meerdere bijeenkomsten in het buurthuis 
geweest. In het begin zaten we met veel vragen en was er 
nog veel onduidelijk. Want ja, we hadden een hele mooie 
hoekwoning met een eigen oprit en alles, en hadden lang 
geen idee wat we daarvoor terug zouden krijgen. Daarover 
waren de gemeente en Acantus niet erg duidelijk. Maar 
goed, we zagen natuurlijk ook de andere kant van het 

verhaal, dat we een volledig 
nieuw huis zouden krijgen, 
gasloos, energiezuinig en ruimer. 
Toch een unieke kans. Acantus 
is ons ook tegemoetgekomen. 
De verhuiskosten zijn vergoed, 
en we mochten zelf de tegels 
voor badkamer en toilet en de 
keukenkastjes uitkiezen.’
 
Hoe verliep de bouw? 
Marjolein: ‘Vanuit onze 
woonkamer konden we de bouw 
goed volgen. Ons nieuwe huis 
werd zo ongeveer recht tegenover 
ons oude huis gebouwd. Het was 
heel mooi om te zien hoe het dak 
geplaatst werd bijvoorbeeld, dat 
was echt bijzonder.’
William: ‘We waren natuurlijk ook 

enorm nieuwsgierig wat ze de hele 
dag binnen aan het doen waren, 
daar hadden we wat minder goed 
zicht op. Het bouwproces verliep 
snel. Toen ze eenmaal begonnen 
met bouwen was het zo klaar. 
Opmerkelijk was dat ruimtes 
waarvan we tijdens de bouw 
vonden dat ze heel klein waren 
toch best groot bleken. Het huis 
is in werkelijkheid ruimer dan we 
dachten.’

En, bevalt jullie nieuwe 
woning?
William: ‘Uiteindelijk is het 
allemaal snel en gemakkelijk 
gegaan. Toen het zover was 
konden we zo met onze spullen 
de straat oversteken. Het huis 

is ruimer en anders ingedeeld. 
We hebben nu een woonkamer 
met een open keuken, drie 
slaapkamers, een zolderkamer 
en een grote douche. We hebben 
zonnepanelen, zijn van het gas af 
en hebben een warmtepomp met 
vloerverwarming. Dat zorgt ervoor 
dat het huis in de winter warm en 
in de zomer koel is. Dat is voor een 
huurhuis natuurlijk geweldig. Ik 
geloof dat we al met al 50 euro per 
maand meer betalen. Straks, als 
de sloop aan de overkant klaar is 
hebben we ons oude uitzicht weer 
terug, een mooi stukje weiland. 
We hebben de afgelopen zomer ook 
alweer regelmatig met onze buren 
voor het huis gezeten met een bak 
koffie. Het bevalt ons hier super.’
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Besparen

In het najaar zijn onze huurders-
organisaties op meerdere plekken 
de straat op gegaan om te praten 
over energie besparen. Waar kan 
nog op bespaard worden en wat is er 
allemaal mogelijk? Daar was ook een 
energiecoach bij voor tips en 
adviezen. 

Het waren waardevolle bijeenkomsten 
waarbij veel huurders direct een 
energiecoachgesprek hebben 
gepland.

Huurdersorganisaties
de wijken in voor energie

Huurdersorganisaties BOW 
(Bewonersorganisatie Westerwolde), HIP (Huurders in 

Pekela), CHV (Commissie Huurzaken Veendam), 
HOS (Huurdersorganisatie Scheemda) & 

HOO (Huurdersorganisatie Oldambt)

Commissie Huurzaken komt naar u toe! Samen met een energiecoach en mede-

werkers van Acantus. We willen het graag met u hebben over energie besparen.

Er is koffie met wat lekkers. Kom langs, ontvang tips en maak direct een afspraak* 

voor een energiecoach bij u thuis!

Energie besparen = geld besparen

17 Vanaf 10.00 uurCohenstraat (bij de WOP)Zaterdag 17 september
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De energiecoach kan ook gratis 
bij u thuis komen! Hij neemt dan 
direct een gratis bespaarpakket 
mee. Aanvragen kan via 
www.acantus.nl/simpelbesparen.

De woningmarkt staat voor flinke uitdagingen 
op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming, 
leefbaarheid en betaalbaarheid. Minister, 
gemeenten, woningcorporaties en huurders-
organisaties hebben Nationale Prestatieafspraken 
gemaakt voor de volkshuisvesting. Hiermee 
hopen we de problemen goed aan te pakken.

Hoe gaan we dat doen en betalen?
Om dat mogelijk te maken wordt per 2023 de 
verhuurderheffing afgeschaft. De verhuurderheffing 
is de belasting op sociale huurwoningen die 
corporaties nu betalen. De afschaffing levert de 
corporaties jaarlijks ongeveer €1,7 miljard op om 
aan de aanpak van de problemen te besteden. 
De Nationale Prestatieafspraken zijn landelijke 
afspraken over hoe dit geld besteed moet 
worden. 

Hieronder staan de afspraken die gemaakt zijn:

• Verdubbeling bouwproductie sociale 
huurwoningen

 Om het huidige tekort aan sociale huurwoningen 
en de wachtlijsten aan te pakken moet het 
bouwtempo van de corporaties flink omhoog 
de komende jaren: van ongeveer 15.000 per jaar 
naar bijna 30.000 in 2030. Doel is dat corporaties 
250.000 sociale huurwoningen bouwen in de 
periode 2022 t/m 2030.

• Verantwoorde huurstijgingen en huurverlaging 
voor lagere inkomens

 In de afspraken over betaalbaarheid is een balans 
gevonden tussen maatregelen waarvan álle huurders 
profiteren en specifieke maatregelen waarvan mensen 
met lagere inkomens en mensen in niet-duurzame 
woningen profiteren.

• Vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 
woningen

 Corporaties gaan al hun woningen met een E-, F-, of 
G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen.

• € 1,5 miljard voor woningverbetering en aanpak 
van vocht- en schimmelproblemen

 Corporaties investeren daarom tot en met 2030 
jaarlijks € 200 miljoen extra in woningverbetering, 
met een focus op een versnelde aanpak van vocht en 
schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid.

• € 75 miljoen voor verbetering van de leefbaarheid
 Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van 

corporaties, naast investeringen in het verbeteren 
van de woningkwaliteit, ook investeringen in de 
leefbaarheid van de wijk en het sociaal beheer in de 
wijk.

Wat betekent dat voor Acantus en voor u?
Wat deze landelijke afspraken betekenen wordt nu per 
provincie vastgesteld. Daarna worden die afspraken 
weer duidelijker voor de verschillende regio’s en 
corporaties. Daar weten we in 2023 dus meer over. 
We houden u op de hoogte. 

Wat speelt er

Veranderingen op de woningmarkt 
leiden tot Nationale Prestatieafspraken
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De komende jaren maken we bijna al onze woningen 
energiezuiniger. Helaas kunnen we niet alle woningen 
tegelijk aanpakken. Gemiddeld isoleren we 600 
woningen per jaar. Daarvoor hebben we het geld en de 
mensen. Als uw woning aan de beurt is krijgt u van ons 
een brief. Op onze website vindt u een planning waarin 
u ziet welke woningen wij energiezuiniger maken tot 
en met 2026.

Energiezuinig wonen:
verbeteren en besparen

Veelgestelde

Veelgestelde

vragen over

vragen over

veilig energie besparen

energiezuinig wonen

Helaas kunnen we niet al 
onze woningen meteen 
verduurzamen. Daarom 
kijken we wat we snel 
kunnen doen voor de minst 
energiezuinig woningen. 
Bijvoorbeeld met de inzet 
van het Kierteam (zie pagina 
10). U mag natuurlijk ook 
zelf energiebesparende 
maatregelen nemen. Onze 
energiecoach kan u daar 
wellicht bij helpen. Via 
acantus.nl/slimbesparen 
kunt u gratis een 

afspraak plannen met een 
energiecoach.

Heeft u geldzorgen? 
Neem dan altijd contact met 

ons op via telefoonnummer 

0900  8400. Dan kijken we 

samen hoe we u kunnen 

helpen. Ook de gemeente 

waarin u woont heeft extra geld 

om u te helpen bij het betalen 

van uw energie rekening. 

Kijk op de site van uw gemeente 

voor meer informatie.

€Mag ik een 
petroleum kachel gebruiken? 
Petroleumkachels en andere open verbrandings

toestellen zijn gevaarlijk. Het risico op een koolmonoxide

vergiftiging is groot. Van zo’n vergiftiging wordt u heel erg 

ziek en u kunt zelfs overlijden. We raden het u dan ook 

met klem af om op deze manier uw huis te verwarmen. 

Doet u dit wel? Zorg dan dat u altijd goed ventileert 

en een koolmonoxidemelder plaatst in de ruimte 

die u op deze manier verwarmt.

Waarom is 
ventileren belangrijk? Dan lopen

mijn stookkosten toch nog verder op? 
Vocht kan zorgen voor schimmel. Door dagelijks te ventileren krijgt 

schimmel minder kans. Daarnaast neemt  vochtige lucht minder 

warmte op dan droge lucht. Door te ventileren verlaat vochtige 

lucht uw huis en komt droge (buiten)lucht binnen. 

Zo houdt u uw woning beter en 

zuiniger warm.

Mag ik een 
houtkachel of 

pellet kachel plaatsen? 
U mag geen houtkachel of pelletkachel plaatsen. 

Dit staat ook in onze algemene huurvoorwaarden. 

Het plaatsen van een houtkachel is gevaarlijk. 

Dit komt omdat de rookkanalen in onze huizen 

hier niet geschikt voor zijn. Het risico op een 

koolmonoxidevergiftiging is groot bij 

beide kachels. 

Heb ik 
toestemming nodig om 

mijn huis energiezuiniger te 
maken? 

U mag uw woning aanpassen om deze energiezuiger te 

maken. Voor grotere aanpassingen heeft u vaak wel onze 

toestemming nodig. Vraag hiervoor “een zelf aan 

te brengen voorziening” (ZAV) aan. Lees er 

meer over op acantus.nl/zav.

Mag ik mijn gas afsluiten? 
We snappen dat u dit misschien ziet als een mogelijkheid om geld te besparen. Toch mag u uw 

gasmeter niet laten afsluiten door Enexis. U huurt een woning met een gasaansluiting. De aansluiting 

hoort bij de woning. Dat betekent dat u verplicht bent een contract af te sluiten met een energie

leverancier. Als u gaat verhuizen, hoort de gasaansluiting in uw huis te werken. Als dat niet zo is, 

brengen we de kosten voor de nieuwe aansluiting bij u in rekening. Dat zou zonde zijn.

Kan ik de 
  temperatuur van mijn 

cv-ketel omlaag zetten naar 
60-graden? 

In de media heeft u misschien gehoord over het verlagen van de watertemperatuur van 

uw ketel naar 60 graden. Dit klinkt als een gemakkelijke besparing, maar dat is niet altijd zo.

Alle ketels in de huizen van Acantus zijn slimme ketels. Dat betekent dat de thermostaat en de ketel 

samen uw huis optimaal verwarmen. Het is lastig in te schatten of u echt bespaart als u uw ketel op 

60 graden zet. Als u uw thermostaat één of twee graden lager zet, bespaart u in ieder geval.

Voor huizen met een lager energielabel (DEFG) raden we het verlagen naar 60 graden 

in ieder geval af. Met deze lage temperatuur, slaat uw ketel niet meer af en kost het u 

waarschijnlijk meer gas om de woning te verwarmen.

Bij een lage temperatuur duurt het langer voordat uw woning warm is. Zet ’s nachts de thermostaat daarom niet te laag. 

Anders kost het overdag mogelijk juist meer energie om uw huis weer warm te krijgen.

De temperatuur van de ketel aanpassen vraagt kennis van de installatie. Het aanpassen van de temperatuur is dan ook iets dat 

wij over laten aan onze vakmensen. Als u wil weten of het verlagen van de watertemperatuur van uw ketel ook een besparing 

oplevert dan kunt u dit overleggen met onze vakmensen tijdens het tweejaarlijkse onderhoud. We komen tussentijds 

niet eerder langs dan de geplande onderhoudsronde.

Mag ik een elektrische kachel of 
infraroodpanelen gebruiken? 

Dat mag altijd. Kijk wel goed hoeveel energie de elektrische 

kachel gebruikt.  Hoe ouder de kachel is, hoe meer 

elektriciteit deze verbruikt.
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Teruggekomen bij Acantus
Arnold woont samen met zijn vrouw 
en twee kinderen in de gemeente 
Pekela. Sinds maart dit jaar werkt hij 
weer bij Acantus. Hij werkte 15 jaar 
geleden ook al voor Acantus en is nu 
dus weer terug. Hier kan hij doen wat 
hij leuk vindt. 

Onderhoud en storingen
‘Vooral onderhoud en storingen 
oplossen vind ik leuk. Ik weet nog 
precies toen we voor het eerst werkten 
met apparatuur voor onderhoud. 
Dat was het moment dat ik dacht 
“maar verrek! Dit is leuk om te doen!” 

En ik ben er nog steeds helemaal 
enthousiast over.’ 

Huurder betrekken
Als Arnold bij een huurder langskomt 
voor ketelonderhoud en gascontrole 
vraagt hij altijd of er nog klachten 

zijn met de ketel. Daarna gaat hij 
aan de slag. ‘Als ik klaar ben geef ik 
uitleg over wat ik heb gedaan. Soms 
laat ik bewoners ook zien hoe je moet 
bijvullen en hoe je de ketel na een 
storing kunt resetten. Ik vind het altijd 
leuk om mensen te betrekken bij het 

werk. Mensen zijn vaak dankbaar als 
ze van mij horen dat het toestel goed 
werkt.’

Luisterend oor
‘In mijn werk is een luisterend oor 
bieden belangrijk. Dat je weet 

wat er leeft bij de bewoners. 
Als servicemedewerker ben je 
continu in contact met huurders. 
Zij zijn een spiegel voor onze 
corporatie. Goed met de huurder 
omgaan vind ik belangrijk. En 
aanvoelen hoe je met iemand omgaat. 

Of ik bijvoorbeeld in het Gronings met 
iemand kan praten.’

Mijn hart ligt bij klein onderhoud
‘Mijn hart ligt bij het kleine 
onderhoud, gewoon bij de mensen 
thuis. Dan maak ik een praatje met 
de bewoners. Ik hou ervan om iets 
te maken wat stuk is en daarmee 
mensen weer gelukkig te maken. Die 
combinatie vind ik leuk. Je maakt hele 
verhalen mee. Vaak zijn dat hele leuke 
en grappige verhalen. En soms ook 
ontroerend.’ 

Komt allemaal goed
‘Vorige week was ik bij een oudere 
dame uit Nieuweschans die slecht 
ter been was. Ze had een lekkage 
aan de ketel op de eerste verdieping 
en maakte zich best wel druk. Ik zei 
tegen haar “het komt allemaal goed”. 
Maar voor de reparatie moest ik eerst 
onderdelen halen uit Winschoten. 
Dus ben ik eerst op-en-neer gereden, 
en heb ik daarna de onderdelen erin 
gezet.’

Mien monteur
‘Toen ik bezig was met de ketel, 
liep ze helemaal naar boven. En vroeg 
ze “hou gait mit mien monteur?”. 
Ze was slecht ter been, maar wilde 
graag weten hoe de reparatie verliep. 
Ze was heel dankbaar dat de lekkage 
was verholpen. Daar doe je het voor.’

In deze rubriek stellen we 
onze collega’s aan u voor. 
Dit zijn de gezichten van de 
mensen die bij u thuis komen 
of waarmee u praat als u met 
ons belt. We stellen u graag 
voor aan Servicemedewerker 
Arnold Tolk. Hij komt langs 
voor ketelonderhoud en het 
oplossen van ketelstoringen.

‘Mensen zijn vaak 
dankbaar als ze van mij 

horen dat het toestel 
goed werkt.’

  Maak kennis met 
 Servicemedewerker Arnold Tolk

 Komt langs voor ketelonderhoud
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‘Ik weet nog precies toen 
we voor het eerst werkten 

met apparatuur voor 
onderhoud. Dat was het 

moment dat ik dacht:
Maar verrek! Dit is leuk 

om te doen!’

‘Goed met de huurder 
omgaan vind ik belangrijk. 

En aanvoelen hoe je met 
iemand omgaat. Of ik 

bijvoorbeeld in het Gronings 
met iemand kan praten.’

‘Ik hou ervan 
om iets te maken 

wat stuk is en daarmee 
mensen weer 

gelukkig te maken.’
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Maak kennis met...
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In september 2022 heeft de bouw van 14 nieuwe woningen aan de 
Sint Luciastraat in Ter Apel het hoogste punt bereikt. Ter gelegenheid hiervan 
hebben bestuurder van Acantus Anita Tijsma en wethouder Harm-Jan Kuper 

van de gemeente Westerwolde samen de vlag gehesen op de bouwplaats.

Acantus in de wijk

Kluslijst
Voor het zelf klussen in je woning

Hieronder de lijst met de meest voorkomende klussen voor het aanpassen van je woning. Komt jouw klus niet voor op de lijst? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Onderdeel 
van de woning

Zelf klussen in woning Bij vertrek uit de woning

Aanvullende 
eisenMag ik zelf 

klussen?
Moet ik de klus 
gereedmelden?

Herstellen 
in oude staat

Mag ik de 
aanpassing ter 

overname
 aanbieden 

Vergoeding 
voor de 

aanpassing 
mogelijk

Gas, elektra en water

Extra stopcontacten/wandcontactdozen 
 plaatsen

Ja Ja Nee Nee Nee
Geldt niet voor verlengsnoeren en stekkerdozen. 

Moet worden uitgevoerd door een erkende installateur. 
Bij gereedmelding factuur/keuringsrapport meesturen.

Extra elektragroep maken in meterkast 
(ook krachtstroom)

Ja Ja Nee Nee Nee
Moet worden uitgevoerd door een erkende installateur. 
Bij gereedmelding factuur/keuringsrapport meesturen.

Inbouwspots aanbrengen Nee Niet van Toepassing Niet toegestaan.

Gasleiding aanbrengen/aanpassen Ja Ja Nee Nee Nee
Let op: voor gaskachels geldt iets anders zie.

Moet worden uitgevoerd door een erkende installateur. 
Bij gereedmelding factuur/keurings rapport meesturen.

Wasmachine/vaatwasser aansluiting maken 
(water en afvoer)

Ja Ja Nee Nee Nee
Let op: wil je inbouwapparatuur plaatsen en ga je dit

in het bestaande keukenblok doen kijk dan bij ‘Keuken’

Verwarming/koeling

Centrale verwarmings installatie (CV) plaatsen/
vervangen 

Toestemming vragen Wordt bij toestemming aangegeven
Moet worden uitgevoerd door een erkende installateur. 
Bij gereedmelding factuur/keuringsrapport meesturen.

Radiator plaatsen of verplaatsen Toestemming vragen Wordt bij toestemming aangegeven
Moet worden uitgevoerd door een erkende installateur. 
Bij gereedmelding factuur/keuringsrapport meesturen.

Thermosstaatknop(pen) aanbrengen Toestemming vragen Wordt bij toestemming aangegeven Draaithemosstaat.

(slimme) Themosstaat aanbrengen Toestemming vragen Wordt bij toestemming aangegeven Moet passend zijn bij de huidige CV ketel.

Warmwatervoorziening (boiler/gesloten geiser) Toestemming vragen Wordt bij toestemming aangegeven
CV combiketel, elektrische boiler of gesloten geisers. 

Nooit toestemming voor open geiser.

Gaskachel, houtkachel, pelletkachel, geiser 
(open verbrandingstoestellen) Nee Niet van Toepassing Niet toegestaan. 

Airco/warmtepomp installatie Toestemming vragen Wordt bij toestemming aangegeven
Moet worden uitgevoerd door een erkende installateur. 
Bij gereedmelding factuur/keuringsrapport meesturen.

* dit betekent dat je toestemming krijgt voor de aanpassing zolang dat jezelf de woning bewoont. Vertrek je uit de woning, moet de woning weer in oude staat hersteld worden.
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Patrick Huizinga, technisch inspecteur bij Acantus, 
vertelt wat hij van de veranderingen verwacht: ‘Wat 
er wel en niet mag is nu veel duidelijker. Je kunt op de 
klussenlijst direct zien of jouw klus erbij staat. En het 
aanvragen via de site gaat ook veel makkelijker. Dat 
is natuurlijk vooral fijn voor de huurder. Die weten 
snel waar ze aan toe zijn. Maar ook het Klant Contact 
Centrum gaat het hierdoor makkelijker krijgen, 
omdat de meeste antwoorden direct duidelijk zijn. 
Voor ons, als technisch inspecteurs, betekent het 
dat we weer aan het echte werk toekomen. Door de 
duidelijkheid in het aanvragen komen alleen die 
aanvragen waar wij echt wat van moeten vinden 
weer bij ons. De nieuwe duidelijkheid is dus voor 
iedereen goed.’

Bekijk de klussenlijst op onze site 
via www.acantus.nl/zav of scan 
de QR-code met de camera van 
uw telefoon.

Nieuwe manier van 
‘zelf klussen’ aanvragen

Als u zelf gaat klussen in een woning van 
Acantus heeft u daar vaak toestemming 
voor nodig. Voor veranderingen die we 
‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)’ 
noemen, die gemakkelijk weer ongedaan 
te maken zijn, heeft u geen toestemming 
nodig. Om duidelijk te maken waar wel en 
niet toestemming voor nodig is hebben we 
een overzichtelijke ‘klussenlijst’ gemaakt. 
Daar ziet u of u toestemming krijgt, wat de 
voorwaarden zijn en of u de voorziening bij 
verhuizing weer moet verwijderen. 

Het aanvragen van toestemming hebben we ook 
makkelijker gemaakt. U vult op onze site een 
aantal vragen in en krijgt direct een mailtje met 
toestemming of juist niet. In een aantal gevallen 
zult u de vraag krijgen om meer informatie. 
Mocht u geen mail hebben en/of niet digitaal 
vaardig zijn, dan kunt u natuurlijk ook altijd ons 
Klant Contact Centrum bellen. 



Kids Winterpuzzel
Brrr wat is  
ie weer 
 lastig!

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

 S M U T S E S IJ V R I E Z E N W N
 R N S N E T T Z T U H L W E U T F
 E I O I K S S E R P A I L E E D O
 M W E W K I R L E N N E E L A E N
 R G S I B P O U G T D N A L A I D
 A N K G P O V L E O S H S I U B U
 W I I S L O A R R N C I A R E E E
 R D P K I U P R O E H G P B W G I
 O E A I F T H W D K O I I I W I T
 O L K E T U B W U E E T K K K K N
 J K N N K O E H E E N E S S A S A
 K O L V O H B T A I E I T D A P K
 L M D T U O T O I A N N E G N T A
 E R S E D U R R E U R U S T O I V
 B E R G L O R D O K R D I K L O W
 A H L N T E T S I P E T R A W Z H
 K T G S T U N T E N S N L E G A H

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 2023 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:

Een zomer zoals het 
vroeger was

De winnaars zijn:
R. Tressel – Bad Nieuweschans

Mevr. J. Borst – Delfzijl

Monique Bonthuis – Farmsum

Nancy Hulsebos – 

Nieuwe Pekela

W. Schut – Scheemda

Tonnie Ottema – Veendam

A. de Vries v. Bruggen – 

Veendam

E. Rooze – Veendam

D. Musch Bont – Vlagtwedde

Z. Hidding  Wedde

De winnaars ontvangen in 

januari 2023 hun prijs.

APRESSKI

BAL

BERG

BOEKEN

BUIS

CHALET

DAL

DEUR

FONDUE

GLUHWEIN

HAARD

HAGEL

HANDSCHOENEN

HOOGTE

HOUT

HUT

IJZEL

JODELEN

KABEL

KOUD

LANGLAUFEN

LIFT

MIST

MUTS

NIETIG

OORD

OORWARMERS

PAD

PAK

PISTE

REE

RODELEN

ROTS

RUST

SKI

SKIBRIL

SKIEN

SKIGEBIED

SKIPAK

SKIPAS

SKIPISTE

SLEE

SNEEUW

SNEEUWPOP

SNOW

SNOWBOARDEN

SNOWBOOTS

SPORT

STUNTEN

THERMOKLEDING

TOER

TRUI

VAKANTIE

VLOK

VORST

VRIEZEN

VUUR

WIND

WINTER

WIT

WOLK

ZWARTEPISTE
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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.

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 2023!

Magazine voor alle huurders van Acantus

Jaargang 16 - Wintereditie

thuis 
aan 
huis


