
spontaan ideeën. Interesses werden uitgewisseld en 

bewoners dachten na over de vraag wat hun buurt 

leuker zou maken. Op 14 augustus was er zelfs een 

opruimdag. Dynhus zorgde voor een container, statafels 

en koffie, de bewoners zorgden voor wat lekkers.”

“Alle betrokken partijen werken fijn samen”, zegt 

Tanja. “Dynhus en de gemeente zijn heel actief in het 

meedenken, de politie heeft de zorg voor een aantal 

mensen en Maeykehiem heeft mensen in begeleid 

wonen in de Boskrânne/Kerklaan. Het is mooi om te 

zien dat Dynhus als woningcorporatie erg betrokken is 

bij de huurders en zo ook de leefbaarheid in de gaten 

houdt. Nog voor de fusie waren Roelof Wielenga en 

Petra Bruning al zeer geïnteresseerd in huurders.” “Het 

proces van Boskrânne/Kerklaan is heel cool”, aldus een 

enthousiaste Foke. “Er zijn concrete zaken gedaan en 

er is een werkgroepje ontstaan.” “Misschien groeit dat 

wel uit tot een heuse buurtvereniging”, hoopt Tanja 

vurig. “Dat zou fantastisch zijn! De Boskrânne/Kerklaan 

blijven in ieder geval onderdeel van ons werkgebied, als 

iets oplaait dan zijn wij er snel bij.”  

2020  
in beeld

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Op 1 januari 
gingen Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer 
Wonen fuseren. Het jaar 2020 gebruikten we om de 
twee organisaties samen te smelten tot het nieuwe 
Dynhus. Dat was nog een aardige uitdaging, zeker 
met de komst van de coronapandemie in maart 2020. 

Betaalbaarheid Beschikbaarheid

Leefbaarheid

Duurzaamheid 
en kwaliteit

Klant-
tevredenheid

En tegelijkertijd bleven we jullie als huurder zo 
goed mogelijk bedienen. Dat is ons gelukt met 
de ongelofelijke inzet van al onze mensen. In 
het schema hieronder zie je onze prestaties in 
2020 in vogelvlucht. 

Goedkoop

Gemiddelde huurprijs per woning 

Aantal woningzoekenden

Geïnvesteerd in leefbaarheid 

Nieuwbouw

Plaatsen zonnepanelen

Uitgaven onderhoud en verbeteringen

Energielabels

Wachttijd

Nieuwe verhuringen

Huishoudinkomen

Lemmer: Overige plaatsen:

Huurverhoging inflatie volgend 

Hoe besteden wij de huur en 
verkoop inkomsten?

Betaalbaar 

Eenpersoons
huishoudens

€ 38.035 tot € 42.436

Boven € 42.436

Rente leningen

Onderhoudskosten

OverheidBedrijfslasten

Reserveringen 
voor 
investeringen

Bereikbaar

Tweepersoons 
huishoudens

Duur

Meerpersoons 
huishoudens 

Activiteiten:

• Groene omgeving van woningen verbeteren.

• Aanbieden huur van schuttingen

• Huismeester: werkt aan woongenot in 

aanleuncomplexen en appartementen

• Wijkbeheerder: aanspreekpunt voor het 

groenonderhoud, voetpaden en zwerfvuil. 

• Investeren in sociaal beheer: bemiddelen  

bij overlastsituaties. 

• Inzet om mensen langer in de wijk te laten  

blijven wonen

Uitgave: 

€ 2.060.000,- 

€ 7.501.000,-

2

35

71

71

€ 487,-

5.743

€ 104.000,- 

23 woningen

624 woningen57 
maanden

310

29 
maanden

2,5%

2.772

188

96%

8%

31%

32%

11%

18%

2%
2%

733

Tot € 38.035

A++ A+ A B C D E F

1,5%
6,1%

18,2%

41,6%

27,7%

4,1%
0,5% 0,1%

Samen aan 
de slag 
voor leefbaarheid 
Sint Nicolaasga

Welzijnsorganisatie De Kear – met vestigingen 
in Lemmer en Joure – is samen met Dynhus, 
gemeente De Fryske Marren, politie, zorginstelling 
Maeykehiem en buurtbewoners aan de slag gegaan 
om de leefbaarheid in Sint Nicolaasga te vergroten. 
Buurtwerkers Tanja Kombrink en Foke Prins zijn 
enthousiast over de inzet van alle betrokken partijen.

‘’We zijn nog niet zo heel lang geleden gestart met dit 

project in Sint Nicolaasga”, legt Tanja Kombrink uit. “De 

politie en Dynhus kregen signalen van buurtbewoners 

dat ze zich niet veilig voelden in hun eigen straat, 

met name in de Boskrânne/Kerklaan. Wij zijn toen als 

buurtwerkers van De Kear met mensen gaan praten. 

Kloppen de signalen? Hoe voel je je in je buurt? 

Sommige mensen zeiden dat ze niet zoveel contact met 

hun buren hebben, of dat kinderen geen folders meer 

rond durven brengen. Wij hebben hierna weer contact 

gehad met de politie en Dynhus en aan hen de signalen 

bevestigd. Toen was het tijd voor actie! We zagen 

volop kansen in deze wijk. Daarom startten we een 

postkaartenactie waarop mensen konden aangeven wat 

ze voor een ander zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld 

boodschappen halen of samen een kop koffie drinken. 

De bewoners vonden het een erg leuk idee.”

“Als buurtwerkers zijn wij de verbindende schakel 

tussen bewoners”, vertelt Foke Prins. “Inmiddels is 

er een bewonerswerkgroep opgericht. Die begon 

voorzichtig met drie mensen, maar nu zijn er al acht. 

Tijdens een gezellige bijeenkomst op het veldje voor 

de Boskrânne hebben we de vragen van de bewoners 

besproken en ze daarna enthousiast gemaakt, want 

zij moeten zelf aan de slag. Het was erg leuk om te 

zien dat ze elkaar beter leren kennen en er ontstonden 
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“Misschien 
groeit dat wel 
uit tot een heuse 
buurtvereniging”

Thuis is voor ons 
veel ruimte voor 
onze verzamelingen

Hoe vind ik  
een nieuwe 
huurwoning?

Jaarverslag
2020

102 4

Actueel



Hoe vind ik  
een nieuwe 
huurwoning?

Huurzaken

Er is veel vraag naar huurwoningen. Jaarlijks 
komen te weinig huurwoningen vrij om te voldoen 
aan de vraag. Dat betekent dat Dynhus een 
woningverdeelsysteem heeft om de woningen eerlijk 
te verdelen. Klantadviseurs Bernadette Jaspers en 
Nélien Zeldenrust geven antwoord op de meest 
gestelde vragen.

“Om te reageren op een beschikbare huurwoning moet 

je ingeschreven staan bij Dynhus”, legt Bernadette uit. 

“Je kunt je inschrijven via onze website www.dynhus.nl. 

Ben je al huurder bij Dynhus dan kun je reageren via het 

klantenportaal Mynhus. 

Zijn er verschillende huurwoningen 
voor bepaalde leeftijdsgroepen?
“Wij hebben verschillende typen huurwoningen. 

Bijvoorbeeld huizen voor jongvolwassenen tot en 

met de leeftijd van 22 jaar of voor senioren vanaf 

60 jaar”, vervolgt Bernadette. “Voor 60-plussers 

hebben we woningen die gelijkvloers zijn en 

met een slaapkamer en badkamer beneden. 

Appartementsgebouwen hebben altijd een centrale 

lift, de zogenaamde ‘0-treden woningen’. Verder zijn er 

de meerpersoonswoningen, die zijn voor huurders die 

met twee personen of meer zijn. Deze huizen hebben 

allemaal vier slaapkamers, of drie slaapkamers met een 

vaste trap naar zolder.” 

Wanneer is het verstandig om me in 
te schrijven?
Het is belangrijk dat huurders zich al vroeg inschrijven. 

Want voor een gezinswoning moet je gemiddeld al 

tussen de drie en vijf jaar ingeschreven staan om er 

voor in aanmerking te komen. “In Lemmer is dat echt 

wel vijf jaar”, benadrukt Nélien. “Daarom de tip: schrijf 

je nu alvast in als je wat zoekt voor de toekomst. 

Voor jongeren zou ik zeggen: schrijf je in op je 18e! Je 

hoeft pas op een woning te reageren als je dat ook 

echt wilt. Eerder is niet nodig. Als je reageert op een 

woning, dan krijgt degene de woning die het langst 

staat ingeschreven. Voor gewilde woningen in Balk, 

Sint Nicolaasga en Workum moet je als snel rekening 

houden met 3 jaar wachttijd.”  

Wanneer krijg ik een huis 
toegewezen?
Bernadette: “Soms vragen mensen hoe het kan dat 

ze de ene keer op de 2e plek staan en de andere 

keer op de 10e plek. Dat kan als veel mensen op 

hetzelfde huis reageren. We kijken wie er hebben 

gereageerd en wie het langst staat ingeschreven 

krijgt de woning. De inschrijfduur is leidend. Sommige 

mensen schrijven op alle woningen, andere mensen 

reageren heel weinig. Reageer vooral op die woning 

die je graag wilt. In het klantenportaal Mynhus 

kunnen mensen zien of de woning is toegewezen. Zo 

leggen wij als Dynhus verantwoording af en kunnen 

mensen zien hoeveel reacties er zijn gekomen en 

met welke inschrijftijd iemand de woning heeft 

gekregen. Mensen kunnen onbeperkt reageren, maar 

ze kunnen maar één aanbod tegelijk hebben lopen. 

Op het moment dat je een woning hebt, vervalt je 

inschrijving! We nodigen de mensen eerst uit voor een 

kennismakingsgesprek voordat ze een woning gaan 

bekijken. We leren graag de mensen eerst kennen. Alle 

kennismakingsgesprekken voeren wij op ons kantoor.”

“Heb je uiteindelijk het huis gekregen dat je zo graag 

wilde? Dan maken wij de woning uiteraard altijd zo 

netjes mogelijk voor je klaar”, besluit Nélien. “Soms 

betekent dit dat de keuken of badkamer kosteloos 

wordt vernieuwd als deze aan vervanging toe is. 

Dan mag je ook zelf uitkiezen welke kleur tegels, 

aanrechtblad of kleur keukenkastjes je wilt.”

“Voor gewilde woningen 
in Balk, Sint Nicolaasga 
en Workum moet je al 
snel rekening houden 
met 3 jaar wachttijd”

Op 25 september is het landelijke burendag. 
Bedoeld om mensen dichter bij elkaar te 
brengen en buurten socialer en leuker te 
maken. Kijk in jouw buurt of er al iets wordt 
georganiseerd en sluit je aan of organiseer 
zelf iets.

Bij Dynhus juichen wij de landelijke Burendag 

vanzelfsprekend toe! Weet je niet wat je 

moet organiseren? Je kunt met je buren 

overleggen en samen een goed Burendag idee 

bedenken. Bijvoorbeeld: een koffieochtend, 

buurtbingo, samen de straat opruimen of een 

spelletjesmiddag voor de kinderen. Inspiratie 

voor leuke en veilige Burendagideeën en 

handige draaiboeken vind je op de website 

burendag.nl. 

Douwe Egberts en het Oranje Fonds 

dragen hier graag aan bij en zijn daarom 

initiatiefnemers van Burendag. Koffie is voor 

buren het begin voor het leggen en versterken 

van de contacten. En die contacten zijn de 

basis voor een leuke Burendag! Het Oranje 

Fonds is er voor iedereen die iets goeds wil 

doen voor een ander. 

Burendag
op 25 september

Actueel

In juni hebben wij, de mensen van Dynhus, 
ruim 500 huurders aan huis bezocht. We wilden 
graag de mensen persoonlijk bezoeken om 
horen hoe het met hen gaat. Daarvoor brachten 
we met een grote groep mensen een bezoek 
aan de seniorencomplexen in tal van plaatsen, 
van Bantega tot aan Workum. De bezoeken 
leidden tot interessante voordeurgesprekken en 
bijzondere verhalen van de huurders.

Het persoonlijke gesprek werd erg gewaardeerd 

door de huurders. Dat ze als kleine attentie enkele 

perkplantjes ontvingen was een extra verrassing. 

Bezoek aan huurders  
leidt tot mooie voordeurgesprekken

Als huurder heb je vast weleens contact met een 
medewerker van Dynhus. Bijvoorbeeld met een 
technisch adviseur zoals Arnold, als je vragen hebt 
over een reparatie in je huis. Of met wijkbeheerder 
Bert of leefbaarheidsadviseur Petra als het gaat 
om de leefbaarheid in jouw buurt, dorp of stad. 
Misschien loop je wel rond met vragen die je graag 
in een persoonlijk gesprek wilt stellen? Of ben je 
nieuwsgierig wat het werk van hem of haar precies 
inhoudt? 

Met wie van 
Dynhus 
wil jij eens een 
kopje koffie 
drinken?

Gesprekken gingen over hoe mensen het wonen 

ervaren, hoe het contact in de buurt is en hoe men 

de coronatijd heeft ervaren. De meeste mensen 

die wij spraken gaven aan zich goed gered te 

hebben in de coronatijd. Ook al was het zonder 

visite en gezamenlijke bijeenkomsten. Een aantal 

mensen gaf aan toch wel eenzaam te zijn geweest. 

Wij kijken terug op een waardevolle dag met 

mooie gesprekken met huurders. Zo in de staart 

van de coronatijd is het fijn om mensen weer 

persoonlijk te ontmoeten. 

Onder het genot van een lekker kopje koffie heb je 

nu de mogelijkheid om zo’n persoonlijk gesprek met 

iemand van Dynhus te voeren. Bij jou thuis of bij ons 

op kantoor. Dus grijp je kans en meld je aan bij Tina of 

Armanda via mail@dynhus.nl of door te bellen naar 

(0514) 60 80 80 en vertel erbij met wie jij graag eens 

een kopje koffie wilt drinken. Of over welk onderwerp 

je van gedachten wilt wisselen. Dan zorgen zij dat er 

een afspraak komt met iemand die hier meer over weet.       

Interactie

Actueel



bijeenkomst waarin we bewoners informeren. Nu 

hebben we een brief door de bus gedaan met daarin 

onze telefoonnummers. Zo konden de bewoners ons 

altijd bellen. Bij de voorbereidingen, maar ook tijdens 

de uitvoering. En bij de werkzaamheden konden de 

bewoners de mannen van Team 5 aan de jas trekken. 

Het ging heel gemoedelijk.”

Welke vragen kwamen er van de bewoners 
voor en tijdens de uitvoering?
‘’De meeste vragen waren over de nieuwe technische 

installatie, er is in de woningen een lokale WTW 

(Warmte Terug Win) geplaatst”, aldus Aant. ‘’Deze 

is zeer energiezuinig en heeft ook het nieuwste 

ventilatiesysteem.”

Duurzaamheid

In juni en juli vond er groot onderhoud plaats aan de 
vier huurwoningen aan de Gaestwei in Bakhuizen. 
De huizen uit 1961 zijn helemaal klaar voor de 
toekomst, dankzij onder andere dak- en vloerisolatie 
en zonnepanelen. Onderhoudsadviseur Aant Kingma 
van Dynhus en Douwe Boermans van Vastgoed 
Onderhoud Team 5 vertellen over de aanpassingen.

Hoe woonden de bewoners voor de groot 
onderhoudswerkzaamheden? 
‘’We waren eerst van plan om in de vier huurwoningen 

aan de Gaestwei in Bakhuizen alleen vloerisolatie 

aan te brengen”, legt Aant Kingma uit. ‘’De vloeren 

waren koud voor de bewoners. Dat was een logische 

aanpassing. Ook het plaatsen van zonnepanelen werd 

daarna snel aan de plannen toegevoegd en daarom 

was het logisch om tegelijk dakisolatie aan te brengen. 

Uiteindelijk werd onderhoud verder uitgebreid. We 

vroegen architect Zijlstra uit Bakhuizen een ontwerp te 

maken en daarna kreeg Vastgoed Onderhoud Team 5 

de opdracht om het ontwerp uit te voeren.”  

Hoe hebben jullie de voorbereiding 
vormgegeven?
‘’Onze voorbereiding was door corona anders”, 

vertelt Aant. ‘’Het inlichten van de bewoners over de 

werkzaamheden heeft zowel Dynhus als Team 5 één 

op één met de bewoners gedaan.” Douwe Boermans: 

‘’Wij belden aan bij bewoners samen met de technische 

adviseur en vertelden hoe en wat. Dynhus had de 

eerste communicatie naar de bewoners al gedaan. 

Normaal gesproken houden we gezamenlijk een 

‘De bewoners vinden 
dat hun huurwoning 
een frisse uitstraling 
heeft gekregen”

Groot 
onderhoud  
Gaestwei 
Bakhuizen klaar

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn er 
gedaan? Hoe lang zijn jullie bezig geweest?
‘’Zoals gezegd hebben de woningen allemaal vloer- en 

dakisolatie gekregen”, licht Aant toe. ‘’Daarnaast zijn er 

8 zonnepanelen geplaatst, nieuwe ramen en kozijnen 

aan de voorkant. Verder is al het andere houtwerk 

nieuw geschilderd, kwam er een lokale WTW, werden 

er nieuwe dakramen achter geplaatst, net als nieuwe 

kunststof dakgoten. Ook is al het voegwerk vernieuwd. 

Dit gaf me toch een lawaai en stof!” ‘’We zijn zo’n 

zeven weken bezig geweest”, vertelt Douwe. “Het was 

een hele mooie klus om te doen. Het blok staat er nu 

helemaal fris bij.” 

Tot slot: wat vinden de bewoners ervan?
Aant: “De bewoners vinden dat hun huurwoning een 

hele frisse uitstraling heeft gekregen. Ook merken ze – 

en dat zal straks in de winter nog meer zo zijn – dat de 

woningen behaaglijker en veel lichter zijn. En natuurlijk 

vinden ze het fijn dat ze minder energielasten hoeven 

te betalen. Overigens worden bewoners in de toekomst 

nog meer bij werkzaamheden en projecten betrokken 

dan nu al het geval was. Dat is een onderdeel van de 

nieuwe werkwijze en visie van Dynhus.”  

2020  
in beeld

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Op 1 januari 
gingen Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen 
fuseren. Het jaar 2020 gebruikten we om de twee 
organisaties samen te smelten tot het nieuwe Dynhus. 
Dat was nog een hele uitdaging, zeker met de komst 
van de coronapandemie in maart 2020. 

Betaalbaarheid Beschikbaarheid

Leefbaarheid

Duurzaamheid 
en kwaliteit

Klant-
tevredenheid

En tegelijkertijd bleven we de huurders zo goed 
mogelijk bedienen. Dat is ons gelukt met de 
ongelofelijke inzet van al onze mensen. In het 
schema hieronder zie je onze prestaties in 2020 
in vogelvlucht. 

Goedkoop

Gemiddelde huurprijs per woning 

Aantal woningzoekenden

Geïnvesteerd in leefbaarheid 

Nieuwbouw

Plaatsen zonnepanelen

Uitgaven onderhoud en verbeteringen

Energielabels

Wachttijd

Nieuwe verhuringen

Huishoudinkomen

Lemmer: Overige plaatsen:

Huurverhoging inflatie volgend 

Betaalbaar 

Eenpersoons
huishoudens

€ 38.035 tot € 42.436

Boven € 42.436

Bereikbaar

Tweepersoons 
huishoudens

Duur

Meerpersoons 
huishoudens 

Activiteiten:

• Groene omgeving van woningen verbeteren.

• Aanbieden huur van schuttingen.

• Huismeester: werkt aan woongenot in 

aanleuncomplexen en appartementen.

• Wijkbeheerder: aanspreekpunt voor het 

groenonderhoud, voetpaden en zwerfvuil. 

• Investeren in sociaal beheer: bemiddelen  

bij overlastsituaties. 

• Inzet om mensen langer in de wijk te laten  

blijven wonen.

Gemiddeld     8,1
Dienstverlening algemeen  7,7 

Reparaties                                7,9 

Onderhoud                               7,8
Woning zoeken                       8,4 
Huur opzeggen                       8,3
Nieuwe woning                       8,4

Uitgave: 

€ 2.060.000,- 

€ 7.501.000,-

2

35

71

71

€ 487,-

5.743

€ 104.000,- 

23 woningen

624 woningen57 
maanden

310

29 
maanden

2,5%

2.772

188

96%
2%
2%

773

Tot € 38.035

A++ A+ A B C D E F

1,5%
6,1%

18,2%

41,6%

27,7%

4,1%
0,5% 0,1%

Hoe besteden wij de huur en 
verkoop inkomsten?

Rente leningen

Onderhoudskosten

OverheidBedrijfslasten

Investeringen 
oa. 
verduurzaming

8%

31%

32%

11%

18%

Jaarverslag 2020



Huurders-
verenigingen 
over de 
energietransitie

In iedere nieuwsbrief praten Anneke de Vries van 
huurdersvereniging Lemsterland en Leendert van 
Tuinen van huurdersvereniging Zuidwest-Friesland 
over een onderwerp dat hen bezighoudt. Deze keer 
gaat het over de energietransitie. Daarom drie vragen 
over de overgang naar groene energie.

Wat houdt de energietransitie precies in?
Leendert van Tuinen: ‘’Het is de overgang van 

energievoorziening zoals stroom en warmte uit gas, olie 

en steenkool naar volledig groene energie, ook wel CO2 

neutraal genoemd. In 2015 zijn hierover internationale 

afspraken gemaakt in het ‘Klimaatakkoord’ van 

Parijs. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat 

er aardgasvrije wijken komen. Om de doelen uit dit 

akkoord te bereiken heeft de overheid alle gemeenten 

verplicht voor 2022 proefwijken aan te wijzen die 

in 2030 aardgasvrij moeten zijn. Dit beschrijft de 

gemeente in de Transitievisie Warmte (TVW). 

Bij gemeente Súdwest-Fryslân ligt haar voorstel voor 

de Transitievisie Warmte ter inzage. Bij gemeente De 

Fryske Marren wordt deze binnenkort gepresenteerd. 

Gemeenten kijken welke alternatieve vormen van 

energievoorzieningen geschikt zijn voor bepaalde 

wijken. Dat kan bijvoorbeeld door warmte van industrie 

uit de omgeving, met een biogascentrale of met 

warmte uit de bodem, lucht of water. Waterstof zou 

ook ingezet kunnen worden. Dit produceert geen 

CO2 en het huidige aardgasnet kan hiervoor worden 

gebruikt. Helaas zijn de kosten hiervan nu nog erg 

hoog. De gemeente SWF heeft, op advies van de 

overheid, besloten om tot 2030 niet naar waterstof 

te kijken als energiebron. Anneke de Vries: “De 

proefwijken moeten meestal een omvang hebben 

van enkele honderden woningen. Dat is in deze regio 

wel een probleem. Dit betekent voor Dynhus dat in 

De Fryske Marren Lemmer, Balk en St. Nicolaasga als 

grotere kernen hiervoor in aanmerking komen. Voor 

Súdwest-Fryslân is dat alleen Workum. Leendert: “In 

2030 moet deze eerste stap in de transitie klaar zijn.” 

Anneke: ‘’Gemeenten richten zich nu eenmaal sneller 

op woningcorporaties. Dat komt door de hoeveelheid 

woningen die ze bezitten. Wij zijn daarom bang dat 

huurders straks gaan bijdragen aan de kosten van de 

transitie. Wij hanteren het standpunt dat dit niet mag 

leiden tot hogere woonlasten.”

Wat voor mogelijkheden biedt de 
energietransitie voor huurders?
Leendert: “De kosten voor de warmtetransitie 

en mogelijk hogere energieprijzen moeten 

gecompenseerd worden door lager energieverbruik 

door bijvoorbeeld isolatie en verduurzaming van huizen. 

Het mag niet zo zijn dat het voor huurders leidt tot 

hogere woonlasten. Het is nog onduidelijk hoe hoog 

de investeringen in bijvoorbeeld warmtenetten en 

alternatieve energievoorzieningen worden. Kosten 

voor isoleren en verduurzamen van huidige woningen 

betekent minder ruimte voor investeringen in nieuwe 

woningen, onderhoud en modernisering van bestaande 

woningen. Dynhus kan, als corporatie, het geld maar 

één keer uitgeven. Daar komt bij dat als huurders 

bijvoorbeeld elektrisch moeten gaan koken, ze ook 

nieuwe apparatuur en pannen moeten aanschaffen. 

Niet elke huurder kan dat betalen.”

Welke mogelijkheden zien jullie om de 
zorgen voor te zijn/op te lossen?
Anneke: “Woningcorporaties en huurdersverenigingen 

moeten er alles aan doen om de woonlasten niet te 

Voor de leden van 
Huurdersvereniging 
Zuidwest Friesland
De Jaarvergadering 2021 wordt gehouden 

op 29 september in Sint Nicolaasga. 

Deze was uitgesteld vanwege Corona. De 

Huurdersvereniging Zuidwest Friesland 

hoopt dan weer met haar leden bijeen 

te kunnen komen. Alle leden krijgen 

nog bericht van het bestuur van de 

huurdersvereniging. 

laten stijgen, en hierover een stevig standpunt richting 

gemeenten en overheid innemen.” Leendert: “Wij 

blijven scherp gefocust op de belangen van de huurders 

van Dynhus en laten ons horen bij de gemeenten. 

Daarvoor hebben we onder andere plaats genomen in 

de werkgroep Duurzaamheid bij de gemeente Súdwest 

Fryslân. De transitie gaat plaatsvinden, maar wonen 

moet wel betaalbaar blijven.“Wij blijven scherp 
gefocust op de belangen 
van de huurders van 
Dynhus en laten ons 
horen bij de gemeenten”

Wat te doen bij   
wespenoverlast?
Als huurder is het vervelend als je 
wespenoverlast hebt in je woning en tuin. Maar 
hoe kan je de last van wespen zo klein mogelijk 
maken? En wat moet je doen als je wespen in 
je tuin hebt? En wat doe je als er een nest in de 
buurt is? 

Ontstaan wespenoverlast 
Wespenoverlast ontstaat als de wespen zich in het 

leefgebied van de mens begeven. Wespen kunnen 

op meerdere wijzen overlast veroorzaken:

• Het knagen van de koningin in hout, waardoor 

beschadigingen ontstaan.

• Het afkomen van de wespen op zoete stoffen, 

zoals limonade, cola en andere dranken.

• Het afkomen van de wespen op voedsel.

• Het steken van de wespen, als een 

wespennest heel dicht bij het leefgebied van 

de mens is.

Voorkomen wespenoverlast
Voorkomen is beter dan genezen. Er zijn 

verschillende aandachtspunten waar je op 

kunt letten als het gaat om het voorkomen van 

wespenoverlast. Je kan bijvoorbeeld zelf een 

wespenval maken. Denk bijvoorbeeld aan het 

openknippen van een plastic fles, en plaats de 

bovenkant vervolgens omgekeerd terug in de fles. 

Vul de fles daarna met limonade of ranja, en plaats 

deze op enige afstand. Als een wesp door deze val 

naar binnen vliegt, komt deze er niet meer uit.

Wespen zijn erg geurgevoelig. Er zijn een hoop 

geuren waar wespen een hekel aan hebben. 

Wespen kunnen bijvoorbeeld niet goed tegen 

kruidnagel. Als je een bakje met kruidnagels in een 

laagje water op tafel zet, zullen er geen wespen 

bij je in de buurt komen. Geurkaarsen/citronella 

werken ook goed tegen wespen. Wespen kunnen 

ook erg slecht tegen rook. Als je dus een stokje 

wierook aansteekt, zal je minder snel wespen in je 

buurt hebben. Daarnaast kunnen wespen ook erg 

slecht tegen de geur van koffie. Als je een beetje 

gemalen koffie aansteekt, krijg je ook geen wespen 

in de buurt. 

Wat te doen bij wespenoverlast
Heb je al wespenoverlast? Als je slechts last 

hebt van enkele wespen, kunt je zelf een 

bestrijdingsmiddel proberen. Heb je echt last 

van een grote hoeveelheid wespen of een 

wespennest? Bel dan met een ongediertebestrijder. 

Plaagdierpreventie Gaasterland uit Balk, telefoon 

(06) 31 32 22 08 of Wespenator uit Sneek, 

(06) 28 31 92 67 kunnen op een vakkundige 

manier de wespenoverlast verhelpen. Mocht het 

wespennest bestreden zijn dan kunnen wij de plek 

repareren waar de wespen je huis in zijn gevlogen. 

Bijvoorbeeld tussen de kozijnen en de gevel, 

onder de boeidelen of tussen de voegen. Daarmee 

voorkom je dat de wespen daar niet opnieuw een 

nest kunnen maken. Voor een reparatieverzoek 

stuur je een mail naar reparatie@dynhus.nl of bel je 

met (0514) 60 80 80. 

In de vorige nieuwsbrief schreven we 

dat er een mogelijkheid komt om post 

digitaal te ontvangen. Ons plan was 

om voor de zomer jullie deze optie 

te bieden. Het blijkt dat we toch wat 

meer tijd nodig hebben om dit goed te 

kunnen regelen. We verwachten dat je 

als huurder begin 2022 de post digitaal 

kunnen ontvangen. Je ontvangt hierover 

nog een persoonlijk bericht. 

Mogelijkheid 
digitaal post 
ontvangen 
wordt later

De laatste hand wordt gelegd aan het verbouwde 
kantoor in Balk. We kijken er enorm naar uit 
om daar te gaan werken en jullie als huurder te 
ontvangen. 

We verhuizen wel naar een vernieuwd kantoor, 

maar onze dienstverlening aan jou als huurder blijft 

persoonlijk en dichtbij. Je kunt op afspraak ons 

kantoor in Balk bezoeken, maar we kunnen ook 

een afspraak bij jou thuis plannen. Dan hoef je de 

deur niet uit. Ook zullen we met meer mensen in de 

buurten en wijken aanwezig zijn. Je kunt dus ook 

altijd iemand van Dynhus aanspreken op straat. 

Vanaf 4 oktober werken we vanuit het kantoor in Balk. 

Het bezoek- en postadres is: Eigen Haard 3, 8561 EX 

Balk. Het telefoonnummer en emailadres blijft gelijk, 

(0514) 60 80 80 en mail@dynhus.nl.

Vanaf 4 oktober   
kan je ons 
bezoeken in Balk
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Van de 
huurdersvereniging



Hoe kan het wonen in jullie buurt nog leuker worden? 
Daar heb je vast wel eens over nagedacht! Een 
gezellig bankje? Een gezamenlijke moestuin? Planten 
in jullie wooncomplex? Iets anders? Buurtkans is dé 
kans voor goede ideeën voor jullie buurt! Hoe meer 
buren meedoen, hoe meer geld Dynhus beschikbaar 
stelt voor jullie idee.

Hoe werkt Buurtkans?
Dynhus vindt het belangrijk dat je niet alleen een 

fijn huis hebt, maar ook dat je in een prettige buurt 

woont. Daarom geven we jullie de kans om zelf ideeën 

uit te voeren die jullie buurt leuker maken. Dat kan 

bijvoorbeeld de aanleg van een jeu de boulebaan zijn, 

waar je samen een sportief spelletje speelt. Misschien 

kan de galerij van jullie appartementencomplex wel 

wat fleur gebruiken in de vorm van bloembakken. Alles 

is mogelijk, zolang het de sociale samenhang en de 

leefbaarheid vergroot. Ieder huishouden dat een huis 

bij Dynhus huurt, krijgt hiervoor een waardebon van 50 

euro.

Bedenk een goed idee om jullie buurt leuker te 

maken, zorg voor zoveel mogelijk medestanders voor 

dit idee en verzamel hun waardebonnen. Hoe meer 

waardebonnen, hoe meer geld voor de uitvoering 

Buurt-
kans
Dé kans om samen met 
je buren jullie buurt nog 
leuker te maken!

van jullie idee. Insturen van jullie buurtidee kan tot 1 

november. Je hebt dus ruim de tijd om zoveel mogelijk 

waardebonnen te verzamelen.

Dynhus helpt jullie bij de uitvoering van jullie idee

Het is de bedoeling dat jullie je idee zelf uitvoeren. Een 

contactpersoon van Dynhus helpt jullie hierbij. Hij/zij 

denkt met jullie mee over de uitvoering en brengt jullie 

in contact met de juiste mensen bij de gemeente als dat 

nodig is. Ook adviseert hij/zij over materialen en koopt 

deze voor jullie in. Jullie staan er dus niet alleen voor.

Waar voldoet jullie idee aan?
Elk idee om jullie buurt of wooncomplex leuker te 

maken, is welkom. We hebben een paar voorwaarden.

• Het is blijvend en fysiek (tastbaar). Een 

buurtbarbecue of -feest valt dus af.

• Iedereen in de buurt of in het wooncomplex moet 

er gebruik van kunnen maken.

• Het is echt van de buurt of het complex. Daarom 

moeten er minimaal vier huishoudens aan het idee 

meedoen. Jullie buurt staat ook achter het idee.

• Ieder huishouden dat bij Dynhus huurt krijgt een 

waardebon. Pas er goed op!

• Huishoudens die niet bij Dynhus huren worden van 

Leefbaarheid

harte uitgenodigd om mee te denken en mee te 

helpen. Zij krijgen echter geen waardebon.

• De waardebonnen die je verzamelt voor een idee 

lever je in bij Dynhus, samen met een omschrijving 

van je idee. Wij kopen de materialen en dergelijke 

voor jullie.

• De waardebon is niet inwisselbaar voor geld.

• Is de uitvoering van jullie idee duurder dan 

het ingezamelde bedrag, dan kunnen we jullie 

adviseren over subsidiemogelijkheden.

• Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Meer informatie en de voorwaarden lees je op 
dynhus.nl/buurtkans.

Hoeveel geld krijgen jullie voor een idee?
Hoe meer mensen zich aansluiten bij jullie idee, hoe 

meer geld jullie krijgen voor de uitvoering ervan. Doen 

er meer dan tien buren mee aan een idee? Dan wordt 

het helemaal leuk! Je krijgt dan een ‘burenbonus’ die 

kan oplopen tot 30 procent!

Bij 10 of meer buren: 10 procent bonus.
Bij 30 of meer buren: 20 procent bonus.
Bij 50 of meer buren: 30 procent bonus.

Juryprijs voor de beste drie ideeën
Iedereen die een idee instuurt, maakt ook kans op de 

juryprijs! Een onafhankelijke jury bekijkt welke ideeën 

de grootste impact hebben op de leefbaarheid in een 

buurt. Ook beoordeelt de jury hoe de buurt betrokken 

wordt bij de uitvoering van het idee. De winnaar van de 

juryprijs krijgt een verdubbeling van het ingezamelde 

bedrag. Nummer twee krijgt 500 euro extra en nummer 

drie ontvangt 250 euro.

Kom inspiratie 
opdoen 
bij een ‘kletstafel’!

Buurtkans
in het kort:
1. Bedenk een klein of groot idee dat jullie 

buurt of wooncomplex leuker maakt.

2. Betrek zoveel mogelijk buurtgenoten bij 

dit idee.

3. Stuur jullie buurtidee naar Dynhus via 

dynhus.nl/buurtkans.

4. Wij plaatsen de ideeën op onze website 

en social media zodat nog meer buren 

kunnen meedoen.

5. Hoe meer buren meedoen, hoe groter 

onze bijdrage.

6. Lever voor 1 november alle 

waardebonnen in bij Dynhus met een 

plan voor jullie idee.

7. Jullie voeren zelf je idee uit, Dynhus 

helpt jullie hierbij.

Grijp je (buurt)kans!
Stuur jullie buurtidee 

voor 1 november in. 

Op 1 december maken we 

de winnaars bekend.

Inspiratie opdoen of even kletsen over jullie 
idee? Vanaf 21 september organiseren we 
‘kletstafels’ op verschillende plekken.

Waar we precies met de kletstafels staan, zie 

je op www.dynhus.nl/buurtkans.

Heb je interesse om een kletstafel te 

bezoeken? Laat dat ons weten via mail@

dynhus.nl. Vanwege de coronamaatregelen 

willen we graag weten hoeveel mensen 

en wie er komen. De organisatie van de 

kletstafels is onder voorbehoud van de dan 

geldende coronamaatregelen. 
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Thuis is 
voor ons 
veel ruimte 
voor onze 
verzamelingen

Arthur en Olga Verheijen wonen sinds 2015 in het 
bovenste appartement van gebouw De Stip in Balk. 
Het echtpaar geniet volop van de ruimte en het licht 
in het appartement, dat ook nog een groot dakterras 
heeft. 

Arthur (65) en Olga (72) Verheijen wonen al bijna 30 

jaar in Friesland. Arthur is geboren in het Limburgse 

Roermond, Olga in Rotterdam. Vooral het vele water 

lokte het stel naar Friesland. “Als kind kwam ik al 

veel in Sneek, in de Domp lag ons bootje”, vertelt 

Arthur. “Toen we 27 jaar geleden de kans kregen om 

naar Friesland te verhuizen, grepen we die met beide 

handen aan. Vooral de mentaliteit van de Friezen 

spreekt mij erg aan. Ja is ja, nee is nee!” “Ik ben door 

Arthur verliefd geworden op bootjes en dus ook op 

Friesland”, zegt Olga. “Via de nodige omzwervingen in 

Friesland kwamen we zes jaar geleden naar Balk. Dit 

huurappartement is heerlijk om in te wonen, vooral 

het ruime dakterras is geweldig! Maar mijn favoriete 

plek in huis is toch wel de slaapkamer, daar staat onze 

televisie.” “Ik zit graag in de stoel in de woonkamer”, 

vult Arthur aan. “Lekker een boek lezen of op de 

tablet. Toch betekent thuis vooral voor ons dat we veel 

ruimte hebben voor onze verzamelingen. Ik heb een 

Volkswagen Keververzameling en die past perfect in 

onze multifunctionele ruimte.”

De extra slaapkamer die het echtpaar omtoverde tot 

multifunctionele ruimte biedt plaats aan talloze foto- en 

watersportboeken. Ook is er een teckelverzameling te 

zien, van houten tot gebreide teckels, je kunt het zo gek 

niet bedenken. “En hier in de keuken heb ik nog een 

puddingvormverzameling”, zegt Olga. Het appartement 

heeft verder een ruime badkamer, die Arthur zelf 

verbouwde. Het contact met medebewoners van De 

Stip is prima, met name met hun 92-jarige buurvrouw 

hebben Arthur en Olga het erg getroffen. “Een keer per 

jaar hebben we een koffie uurtje met alle bewoners”, 

zegt Arthur. “Dat willen we binnenkort weer oppakken. 

Ook zit ik in de bewonerscommissie van De Stip. Het 

contact met Dynhus is heel goed, echt 100 procent! 

Ze doen nooit moeilijk over iets. Onlangs kregen we 

een nieuwe cv-ketel, dat gaat ook heel gemakkelijk.” 

Olga: ‘’Balk is zo’n fijn dorp om te wonen, het heeft 

echt alles! Goede Thuis- en Buurtzorg, winkels en 

supermarkten. Balk is charmant, het geeft mij altijd een 

vakantiegevoel. Ik hoop dat ik hier samen met Arthur 

nog lang gezond mag wonen. Want waar Arthur is,  is 

thuis voor mij. Als dat niet zo is voel ik me ontheemd.” 

“En aangezien ik hier niet weg wil, is dit ons veilige 

plekje”, zegt Arthur tot besluit. “We hebben op tijd deze 

stap genomen, er is veiligheid en rust en we hebben 

ook eindelijk alle verhuisdozen weggedaan. Wij prijzen 

onze zegeningen.”      

“Balk is zo’n fijn dorp 
om te wonen, het heeft 
echt alles!”
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