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Samen werken 
aan wonen
Woongroep Marenland werkt aan een nieuw onder-
nemingsplan.  Bij het maken van het nieuwe plan hebben 
we onder andere met bewoners besproken wat onze 
maatschappelijke opgave is. We zijn er met elkaar op 
uit gekomen dat onze opdracht vooral is het versterken 
van de gemeenschappen in wijken en dorpen. Binnen 
zo’n gemeenschap doen bewoners veel voor elkaar, 
waar nodig gesteund door onder andere de gemeente en 
zorginstellingen. Ieder vanuit zijn eigen specialisme, samen 
werkend aan een sterke gemeenschap. Als corporatie leggen 
wij ons daarbij vooral toe op het bieden van goede, veilige, 
duurzame en betaalbare woningen. We willen zorgen voor 
een woningaanbod dat past bij de vraag van de mensen 
die hier willen wonen. ‘Duurzaam’ betekent ook dat we af 
willen van het gas. In onze provincie hebben we al genoeg 
ellende ervaren van de gaswinning. Ik voel me moreel 
verplicht om werk te maken van zuinige, gasloze woningen.

Een bekend voorbeeld van het versterken van gemeen-
schappen in dorpen en wijken is Opwierde-Zuid. Vorige 
maand heeft NCG aangegeven dat de aanpak van de wijk 
kan worden gestart. Oude woningen worden gesloopt 
en maken plaats voor nieuwe, aardbevingsbestendige 
woningen. De wijk krijgt ook een andere opzet, met onder 
andere meer groen en meer parkeerplaatsen. We zijn blij 

met deze ontwikkeling van de wijk. Daarbij realiseer ik me 
dat het plan een enorme impact heeft op de bewoners. Voor 
veel mensen is dit een geweldige kans. Er zijn ook mensen 
die er niet op zitten te wachten.

Een ander voorbeeld is ’t Zandt. Ook daar gaan we 
woningen versterken door nieuw te bouwen. Verderop 
in dit blad leest u hier meer over.

Nu december al weer een eind gevorderd is, wil ik 
afsluiten met mijn wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop 
dat we in 2019 meer duidelijkheid kunnen geven over de 
versterkingsoperatie. Helaas hebben we hierbij niet zelf de 
regie in handen. Verder hoop ik dat we samen met bewoners 
de leefbaarheid in de wijken en dorpen kunnen verbeteren. 
Steeds vaker zien we dat bewoners zelf in actie komen om 
het wonen aangenamer te maken. Daar ben ik blij mee. Zo 
geven we samen invulling aan de sterke gemeenschappen.

Tot slot wens ik u fijne feestdagen en een hecht 2019!

Gerke Brouwer
Directeur-bestuurder
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NIEUWE BUSJES 
TECHNISCHE DIENST ZIJN 

‘RIJDENDE WERKPLAATSEN’
De medewerkers van de Technische Dienst van Woongroep 
Marenland rijden sinds de zomer in nieuwe busjes. Deze zijn een 
halve meter langer dan de oude busjes. Volgens allroundvakman 
Gerard Frikken maakt dat halve metertje een wereld van verschil.

“De oude bussen waren aan vervanging toe”, zegt Gerard. 
“Samen met mijn collega’s heb ik deze nieuwe bussen uitgezocht. 
Het grote voordeel van deze bus vind ik dat we een halve meter 
extra opslagcapaciteit hebben. Daardoor kunnen we meer 
voorraden meenemen. Ook grote voorwerpen, zoals deuren en 
aanrechtbladen, passen er in. Verder is er verlichting in de bus, 
zodat we ook in het donker wat kunnen zien. We zijn er blij mee! 

De laatste jaren is de werkwijze van de Technische Dienst flink 
veranderd, vertelt Gerard. “Toen ik net begon, hadden we nog 
geen mobiele telefoons bij ons. Dan reed je naar een klus en 
na je werk reed je weer terug naar het magazijn. Je wist dan 
precies wat je moest meenemen. Tegenwoordig kan ik tijdens 

het werken gebeld worden met de vraag ook nog even bij een 
andere huurder langs te gaan. Dat kan alleen als je het juiste 
gereedschap en materiaal bij je hebt. Met deze grotere bus 
kan dat. Het is onze rijdende werkplaats. We hebben er een 
bankschroef in, handgereedschap en vooral veel materialen, 
zoals kranen, schakelaars, hang-en-sluitwerk en buizen. We 
kunnen dus ook onverwachte klussen aan”.

Reparatieverzoek doorgeven
Huurders kunnen de medewerkers van de Technische Dienst 
inschakelen voor dagelijks onderhoud en bij spoedreparaties. 
Heeft u een reparatieverzoek, dan kunt u dat eenvoudig via 
Mijn Marenland aan ons doorgeven. U kunt hier zelf een 
afspraak inplannen op een moment dat het u goed uitkomt. 
Maar u mag ook bellen voor een afspraak. Bij urgente 
situaties, zoals lekkages, komen we direct langs.

Medewerker
Gerard Frikken, 

Technische Dienst



’t Zandt is een van dorpen waar veel woningen moeten 
worden versterkt. Daaronder ook huurwoningen van 
Woongroep Marenland. Begin november tekenden we 
een akkoord waarmee geld beschikbaar komt om 51 
huurwoningen te vervangen door nieuwbouw. De plannen 
werken we uit samen met de bewoners, de gemeente 
Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen.

’t Zandt is een mooi voorbeeld van een lintdorp op ’t 
Hogeland. Het dankt zijn naam aan de zandrug waarop het 
is ontstaan. Het karakteristieke dorp stamt uit de 14e eeuw 
en kent veel monumentale gebouwen. Er wonen nu zo’n 
800 mensen die zorgen voor een actief verenigingsleven. 
Er is een sportveld, een ijsbaan en een manege. ’t Zandt 
ligt ten noordoosten van Loppersum en midden in het 
aardbevingsgebied. Versterking van de huizen is daarom 
noodzakelijk.

Nieuwbouw
Woongroep Marenland heeft ruim 80 woningen in ’t 
Zandt. 51 woningen aan de Oosterstraat, H. Oosting-
straat, Tuinbouwstraat en Molenweg zijn we van plan 
af te breken en deels te vervangen door nieuwbouw. 
“We zijn al enige tijd samen met de bewoners in gesprek 
over het versterkingsplan”, vertelt Frank van der Staay, 
manager Vastgoed van Woongroep Marenland. “In twee 
huurdersbijeenkomsten hebben we de woonwensen 
besproken. Het versterken en renoveren van de bestaande 
huurwoningen biedt geen goede oplossing omdat het 
ingrijpend en duur is. Ook veel bewoners willen liever 
nieuwbouw. In oktober hebben we de eerste schetsen voor 
de nieuwe locaties gepresenteerd en besproken in het 
dorpshuis van ’t Zandt. De nieuwbouw maakt deel uit van 
een gebiedsvisie, waarin vijf locaties in ’t Zandt worden 
aangepakt. In de visie voor het dorp gaat het ook over het 
vervangen van koopwoningen en het toevoegen van meer 
groen en meer water. Ondanks de grote impact die sloop 
en nieuwbouw met zich meebrengt, zijn de reacties van 
bewoners positief. Nu er geld beschikbaar is, gaan we de 
komende tijd met bewoners het plan afmaken. Ons streven is 
om de overlast voor de bewoners te beperken. Daarom willen 
we starten met nieuwbouw, zodat bewoners de kans krijgen 
te verhuizen naar een nieuw huis op een andere locatie. Ze 
hoeven dan niet in een tijdelijke woning.”

Aardbevingsbestendig
Het plan voorziet in de bouw van gezinswoningen en 
levensloopbestendige woningen. De nieuwe huizen zijn 
natuurlijk aardbevingsbestendig, hebben geen gasaansluiting 
en dragen bij aan lage energielasten. Omdat in ’t Zandt het 
aantal inwoners en huishoudens afneemt, worden er minder 
nieuwe woningen gebouwd dan er worden afgebroken. Het 
project wordt in fases uitgevoerd en is naar verwachting in 
2023 klaar.

Elders
Ook elders in het dorp moeten woningen aardbevings-
bestendig worden gemaakt. Eerder zijn in ’t Zandt al 16 
huurwoningen aan de Oostersingel en de Oosterstraat 
versterkt. Deze woningen zijn bovendien energiezuinig 
gemaakt en hebben geen gasaansluiting meer. Negen 
woningen aan de H. Oostingstraat worden afgebroken. De 
planning is dat dit in maart 2019 gebeurt. Voor de huurders 
van deze woningen is een passende nieuwe woning gezocht. 
Over het versterken van onze overige huurwoningen in het 
dorp zijn we nog in gesprek met de Nationaal Coördinator 
Groningen.

STEVIGE TOEKOMSTPLANNEN VOOR 

’T ZANDT WORDEN CONCREET

MET BEWONERS 
IN GESPREK
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1 MOLENWEG-TUINBOUWSTRAAT

2 OOSTERSTRAAT

3 HINK OOSTINGSTRAAT (A)

4 HINK OOSTINGSTRAAT (B)

5 HOOFDSTRAAT
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In het gezondheidscentrum Overdiep aan de Stadshaven 
23 in Appingedam is sinds mei 2016 de Damster Zorgbalie 
gevestigd. Dat is in hetzelfde gebouw als de huisarts en de 
apotheek. Bij de Zorgbalie kan iedereen terecht met vragen 
over bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen, opvoeden 
of meedoen in de samenleving.

“De Damster Zorgbalie is een plek waar je terecht kunt 
voor een gesprek als je een vraag hebt op het gebied van 
wonen, financiën, gezondheid, daginvulling, relaties of gezin 
en opvoeding.” Zo vat Mark Bokhove van de gemeente 
Appingedam het samen. “In het verleden kwamen dit soort 
vragen vaak terecht bij de corporaties, bij maatschappelijk 
werkers, bij de huisarts of bij de gemeente. Soms was dat de 
goede plek, maar vaak ook niet. Nu is er één balie. Stel je 
daar je vraag, dan helpen wij je of we brengen je in contact 
met degene die je kan helpen.”

Zelfstandig
Ouderen kunnen bij de Damster Zorgbalie bijvoorbeeld 
terecht als ze langer zelfstandig willen blijven wonen. “Wij 
gaan dan met de vragensteller in gesprek, het liefst bij hem 
of haar thuis. Dan kunnen we samen bekijken wat daarvoor 
nodig is. Bijvoorbeeld thuishulp. Of misschien wel een 
aanpassing in huis, zoals een douchestoel of toiletbeugels.”

Volgens Bokhove is het de kunst om de vraag áchter de 
vraag te zien. “Iemand kan bijvoorbeeld klachten hebben die 
voortvloeien uit eenzaamheid. Dan helpt het niet veel om de 

klachten op te lossen. Beter is het dan om iets te doen 
aan de eenzaamheid. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld 
aansluiten bij een telefooncirkel, zodat ze elke dag gebeld 
worden en zelf iemand bellen. Of er kan een vrijwilliger bij 
je langs komen om eens samen te wandelen of te fietsen. 
Zo zijn er verschillende mogelijkheden.”

Woongroep Marenland
De Damster Zorgbalie werkt regelmatig samen met 
Woongroep Marenland. “De corporatie geeft het aan ons 
door als iemand vanwege een huurschuld uit de woning 
dreigt te worden gezet. Dan bekijken we samen hoe we 
dat kunnen voorkomen. Wij kloppen zelf bij Woongroep 
Marenland aan als iemand een probleem heeft waarbij 
verhuizen een oplossing is. Bijvoorbeeld als iemand 
afhankelijk is geworden van een rolstoel en de woning 
daar niet geschikt voor is. Dan zoeken we samen naar een 
geschikte oplossing”

De Damster Zorgbalie is op iedere werkdag geopend. 
Tussen 8.30 en 13.00 uur kunt u bij ons binnenlopen 
aan de Stadshaven 23 in Appingedam. Telefonisch zijn 
we op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 13.00 uur 
op (0596) 69 12 70.

DAMSTER ZORGBALIE IS VRAAGBAAK 
VOOR IEDEREEN



Susan Top, 
Groninger 
Gasberaad

INTERVIEW 
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interview Susan Top, Groninger Gasberaad

“Zij aan zij staan 
voor de regio”

Aanpak voor het versterken werkt dat 
ook in de hand. In die aanpak moeten de 
gemeenten lokale plannen maken en met 
elkaar concurreren om de beschikbare 
capaciteit. Dat vinden wij een slechte 
opzet. Het zou beter zijn als we in de 
regio zelf het geld verdelen, en dat niet 
overlaten aan Den Haag. We moeten zij 
aan zij staan, voor de regio.”

Corporaties
De woningcorporaties zijn belangrijk 
bij het versterken, vindt Top. “Zonder 
de corporaties gaat het niet.” Hoewel 
ze waardering heeft voor de inzet 
van de corporaties, plaatst ze ook 

Het Groninger Gasberaad kwam vorige 
maand in het nieuws met een open brief 
aan de regionale bestuurders. “De term 
‘noodkreet’ dekt de lading beter”, zegt 
Susan Top, secretaris van het Gasberaad. 
Ze pleit voor meer eenheid in Groningen 
richting Den Haag.

Het Groninger Gasberaad is een collec-
tief van uiteenlopende maatschappelijke 
organisaties die actief zijn in het gas-
winningsgebied. Ook Woongroep 
Marenland hoort hierbij, als een van 
de veertien corporaties. Maar ook 
bijvoorbeeld het Huurdersplatform 
Aardbevingen Groningen, lokale 
ondernemers, agrariërs, kerken en 
dorpsorganisaties.

Het Gasberaad schuift aan bij 
overleggen over de gevolgen van 
de gaswinning. “We zien dat de 
versterkingsoperatie een kant opgaat 
die voor de mensen in de regio geen 
oplossing biedt. We zwemmen met zijn 
allen een fuik in, maar kennelijk is er 
niemand die er iets aan kan doen. De 
bestuurders uit de regio die met het Rijk 
onderhandelen, moeten helder maken 
waar ze voor staan. Ze hebben kritiek 
op de versterking, maar hobbelen 
toch weer mee. Wij vinden dat de 
burgemeesters en wethouders van de 
aardbevingsgemeenten onvoldoende 
één front vormen. Het nieuwe Plan van 

kanttekeningen. “De verschillende 
corporaties gaan verschillend om met de 
huurders van de woningen die versterkt 
moeten worden. Ook zijn er verschillen 
tussen huurders en eigenaar-bewoners. 
Het is belangrijk dat alle bewoners van 
het gebied, huurders én woningeigenaren 
op dezelfde wijze ontzorgd worden. 
Zorg dat je het goed organiseert, nu de 
versterkingsopgave zo groot is.”

Opwierde-Zuid
Tot slot: wat vindt Top van de rol 
die Woongroep Marenland speelt? 
“Woongroep Marenland is meteen voor 
de leeuwen gegooid met de enorme 
versterkingsopgave in Opwierde-Zuid. 
Niet alles is goed gegaan, maar het 
beeld dat ik heb, is dat ze open staan 
voor gesprekken en kritiek niet uit de weg 
gaan. Dat is een goed begin. Zolang je 
met elkaar in gesprek blijft, kom je een 
heel eind.”

“We zien dat de versterkingsoperatie een 
kant opgaat die voor de mensen 
in de regio geen oplossing biedt.”

Susan Top bezoekt bewonersbijeenkomst in Appingedam.



DE KOERS VAN MARENLAND 

MAKEN WE SAMEN 
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Woongroep Marenland werkt aan een nieuw ondernemingsplan 
en doet dat niet alleen. Ook de gemeente, zorginstellingen, dorps-
organisaties en welzijnsinstellingen hebben hun zegje kunnen 
doen over onze nieuwe koers. En natuurlijk ook onze huurders.

Woongroep Marenland staat voor enkele belangrijke vraagstukken 
voor de toekomst. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat onze 
woningen blijven voldoen aan de wensen en behoeften van onze 
huurders? Hoe krijgen we onze woningen ‘van het gas af’? Gaan 
we woningen versterken door renovatie of is nieuwbouw een betere 
oplossing? En wat voor kansen biedt dat? Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat onze woningen betaalbaar blijven voor onze huurders, 
ook als je rekening houdt met de vaste lasten? Om verstandige 
keuzes te kunnen maken, denken we samen na over wat er nodig 
is voor de toekomst. Dat leggen we vast in een ondernemingsplan. 
Het nieuwe ondernemingsplan geldt voor de periode 2019-2023.

Plan
Bij het bedenken van een nieuw ondernemingsplan zijn we niet over 
één nacht ijs gegaan. We begonnen met onderzoek. Zo keken we 
naar de woningmarkt en de ontwikkelingen hierin. De gemeentes in 
ons werkgebied hebben we gevraagd hoe zij denken over wonen. 
Onze klanten en onze medewerkers hebben we gevraagd hoe tevre-
den zij zijn. En we keken bij andere woningcorporaties ‘de kunst af’. 

Meedenken
Daarna hebben we allerlei organisaties in de omgeving uitgenodigd 
met ons mee te denken. Samen hebben we bekeken hoe onze regio 
zich ontwikkelt en welke rol Woongroep Marenland daarin kan spelen. 
We stelden hen allerlei vragen. Bijvoorbeeld wat er nodig is om 
ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen, als ze dat 
willen. Wat doet de gemeente om dit mogelijk te maken? Wat kunnen 
zorg- en welzijnsinstellingen voor deze mensen betekenen? Wat doen 
dorpsorganisaties? En wat verwachten deze organisaties van ons?
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Medewerkers
Ook onze eigen medewerkers hebben hun steentje kunnen 
bijdragen. Welke veranderingen zien zij in hun werk, maar 
vooral ook in onze wijken en dorpen? En wat betekent dat voor 
Woongroep Marenland? We zien bijvoorbeeld dat eenzaamheid 
steeds meer voorkomt. Moeten we daar iets mee doen als 
corporatie, of juist niet? Een ander voorbeeld: er komt steeds meer 
vraag naar huizen voor één of twee personen, terwijl we vooral veel 
woningen voor gezinnen bezitten. Hoe lossen we dat op?

Resultaat
Deze gesprekken hebben een schat aan informatie opgeleverd! We 
hebben veel nieuwe inzichten opgedaan en we zijn geïnspireerd 
geraakt. Een belangrijke conclusie is dat onze opdracht vooral het 
versterken van de gemeenschappen in wijken en dorpen is. Binnen 
zo’n gemeenschap doen bewoners veel voor elkaar, waar nodig 
gesteund door onder andere de gemeente en zorginstellingen. 
Ieder vanuit zijn eigen specialisme, samen werkend aan een sterke 
gemeenschap. Als corporatie leggen wij ons daarbij vooral toe op 
het bieden van huisvesting. We zorgen voor voldoende woningen 
die kwalitatief goed zijn, die veilig zijn voor aardschokken en 
die minder energie verbruiken. We bieden woningen aan waarin 
mensen tot op hogere leeftijd kunnen wonen en waarin ze zorg 
kunnen ontvangen. We hebben oog voor mensen die buiten 
de gemeenschap komen te staan. En we willen samenwerken 
met dorpen en wijken die zelf keuzes maken op het gebied van 
leefbaarheid. Op basis van deze en andere uitgangspunten 
kunnen we samenhangende beslissingen nemen en ons geld 
goed besteden.

Het nieuwe ondernemingsplan is begin volgend jaar klaar. Het is 
vanaf dan te vinden op onze website.

We hebben allerlei 
organisaties in 
de omgeving 
uitgenodigd met 
ons mee te denken. 
Samen hebben 
we bekeken hoe 
onze regio zich 
ontwikkelt en welke 
rol Woongroep 
Marenland daarin 
kan spelen. 



De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: ‘Laat ook 
in de zomer de kraan niet onnodig lopen’. Uit de vele goede inzen-
dingen trokken we als winnaar: Mevr. A. van Campenhout – de Wit. 
Zij heeft de cadeaubon inmiddels ontvangen.

KORT NIEUWS
ZELF UW STOEP 
STROOIEN 
BIJ GLADHEID
Het is winter en dat betekent ook kans op sneeuw en ijs. Een 
mooi gezicht, maar het winterweer kan ook zorgen voor 
gladde wegen. Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor 
het bestrijden van gladheid op het pad naar de woning.
Elke gemeente bepaalt zelf welke stoepen en straten 
gestrooid worden en of bijvoorbeeld parkeerplaatsen ook 
worden meegenomen. Op de website van uw gemeente 
kunt u dit nakijken. Woont u in een appartementencomplex 
van Woongroep Marenland, dan kunt u van ons strooizout 
krijgen om het pad bij de hoofdentree ijsvrij te maken. De 
huurder die contactpersoon is van het complex kan daarvoor 
het beste even met ons bellen.

ALLE ZAKEN REGELEN VIA 
MIJN MARENLAND!
Als huurder kunt u via onze website inloggen op uw eigen 
pagina ‘Mijn Marenland’. Hiervoor heeft u in november 
uw activatiecode ontvangen. Op Mijn Marenland vindt 
u overzichten van uw gegevens, uw huurbetalingen en 
uw huurcontracten. Ook kunt u hier gemakkelijk een 
reparatieverzoek melden en zelf een afspraak hiervoor 
inplannen. Verder kunt u hier overlast melden, zich 
inschrijven als woningzoekende 
of uw huur opzeggen.  

PRIJSPUZZEL
Streep in de puzzel de woorden weg die hieronder 
staan. Heeft u alle woorden weggestreept, dan 
houdt u een aantal letters over. Samen vormen die 
een zin. Stuur die zin vóór 20 januari 2019 naar 
puzzel@woongroepmarenland.nl of per post naar 
Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA 
Appingedam. Vermeld in elk geval uw naam, 
adres en telefoonnummer. Onder de inzenders 
verloten we een cadeaubon naar keuze ter waarde 
van €50,-. Veel puzzelplezier!

ADVENT

BIBBEREN

CADEAUTJES

GLAD

HAARD

HANDSCHOENEN

IJSVRIJ

IJZEL

KAARS

KACHEL

KERSTBOOM

KOUD

KRANS

MUTS

PIEK

ROTJE

SCHAATSEN

SJAAL

SLEE

SNERT

STORM

TEMPERATUUR

THERMOMETER

VORST

VRIESKOU

VUURWERK

WANTEN

WINTER

ZAKDOEK
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Het eind van het jaar is al weer in zicht 
als u dit leest. Een jaar waarin heel veel 
is gebeurd. Vooral achter de schermen 
heeft de huurdersvereniging veel voor de 
kiezen gehad. Het aardbevingsdossier 
heeft een behoorlijke impact op iedereen, 
maar zeker ook op de mensen van de 
huurdersvereniging. Wij zijn wat betreft 
de informatie afhankelijk van Woongroep 
Marenland. Helaas zijn het Centrum Veilig 
Wonen (CVW) en ook de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) geen 
gesprekspartner van ons, waardoor wij 
daar niet de inspraak hebben die we ons 
wensen. In de prestatie-afspraken die we 
met de gemeente maken, hebben wij dat 
deels wel. Daar maken we dankbaar 
gebruik van.

Op hoofdlijnen kan ik zeggen dat er goed 
om de bewoners wordt gedacht, maar in de 
details en de communicatie kan het nodige 
verbeterd worden. Mensen zitten soms lang 
in onzekerheid, wat wij van De Maren niet 
acceptabel vinden. Door invloeden van 
buiten, zoals onze regering maar ook de 
lokale partijen, kan dat soms niet anders.

Lange tijd is onzeker geweest wat er alle-
maal gebeuren moest en vooral hoe dat
gefinancierd moest worden. Voor Woon-
groep Marenland, huurdersvereniging De 
Maren maar zeker ook voor de betrokken 
bewoners is dit een waar hoofdpijndossier, 
waarin nu eindelijk een stukje duidelijkheid 
is gekomen. Zeker voor Zijldijk, ’t Zandt 
en Opwierde in Appingedam is er nu een 
hoop duidelijk, na toezeggingen van geld 
en het openbaren van plannen.

Het hele traject is een groot leerproces. Een 
operatie die nog nooit op deze manier is 
gedaan en voor alle partijen, waaronder de 
bewoners, een grote uitdaging is. Veilig
wonen staat voorop, waarbij ook de 
energieveranderingen meegenomen worden 

EINDELIJK DUIDELIJKHEID

om ons milieu te verbeteren. Zo kan een 
ieder in de eigen energiebehoefte voorzien, 
zoals de overheid dit van ons vraagt. 
Wij van De Maren onderschrijven het 
milieuaspect en zijn een groot voorstander 
van energiezuinig en gasloze woningen. 
We zijn dan ook blij dat Woongroep 
Marenland hierin meegaat.

De huurdersvereniging is de afgelopen 
periode voor u misschien buiten beeld 
geweest, maar ik hoop dat u duidelijk 
geworden is dat wij ook achter de schermen 
veel voor u betekenen. We zetten alles 
op alles om dit voor elkaar te krijgen in 
de weinige tijd die wij privé hiervoor 
hebben. Want vergeet niet dat het voor ons 
vrijwilligerswerk is, wat we naast onze eigen 
zaken erbij doen en wat aan inzet soms 
meer dan een dagtaak vergt.

Namens alle bestuursleden wens ik u een 
mooi 2019 toe. We wensen dat u ondanks 
alle gebeurtenissen toch fijn mag wonen in 
uw eigen thuis.

Martin Franken, voorzitter

De straat ‘Gouden Pand’ in het centrum van Appingedam omstreeks 1900. De straat is zo genoemd omdat er veel goudsmeden hebben gewoond.
Foto: collectie Gemeente Appingedam.

ZO WAS HET VROEGER



COLOFON

DE MARE IS EEN UITGAVE VAN 

WOONGROEP MARENLAND 

VERSCHIJNING

MINIMAAL TWEE KEER PER JAAR

POSTBUS 27

9900 AA  

APPINGEDAM

T 0596 51 91 51

F 0596 51 91 55

E INFO@WOONGROEPMARENLAND.NL 

24-UURS STORINGSDIENST: 

T 0596 51 91 37

NIET SPOEDEISENDE 

REPARATIEVERZOEKEN 

KUNT U OOK MELDEN 

OP ONZE WEBSITE :

WWW.WOONGROEPMARENLAND.NL 

WOONGROEP
MARENLAND.NL

WOONWINKEL

PROF. CLEVERINGAPLEIN 1 

9901 AZ APPINGEDAM 

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M DONDERDAG: 

9.00 –12.30 / 13.00 – 16.30 UUR

VRIJDAG: 9.00 – 12.00 UUR

OPLAGE 

2600 EXEMPLAREN

REDACTIE

WOONGROEP MARENLAND, 

BROUWER COMMUNICEERT, GRONINGEN

DRUK

ZALSMAN GRONINGEN

GRAFISCH ONTWERP

STUDIOSPIJKER GRONINGEN

FOTOGRAFIE

RONNY BENJAMINS

JAN ZANDVLIET

AAN DE INHOUD VAN DEZE UITGAVE KUNNEN GEEN 

RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

LET OP! 

NIEUW NUMMER 

VOOR ENERGIEWACHT

Het telefoonnummer van de Energiewacht gaat 

veranderen. Vanaf 1 januari 2019 is het nieuwe 

nummer 088 555 30 00. Bij de Energiewacht 

kunt u een storing aan uw centrale 

verwarming melden.


