
Buurman Jaap
verrast met
hart-onder-
de-riembox

Johannes Veldman uit Balk vroeg een hart-onder-
de-riembox aan voor zijn buurman Jaap Imerzeel 
die in december zijn enkel brak. Deze box was 
een initiatief van Dynhus bij de lancering van 
haar nieuwe naam. Met als doel dat huurders een 
medemens in deze coronatijd extra in het zonnetje 
konden zetten. Begin Februari ontving Johannes 
Veldman het boodschappenkrat met Friese en 
winterse lekkernijen en bracht het meteen naar 
zijn buurman. Die was enorm verrast door het 
mooie gebaar. Hij nodigde direct de buren uit om 
de volgende dag een kom zelfgemaakte snert te 
komen eten. 

Steuntje in de rug
Eind vorig jaar ontving Johannes Veldman een 
pakketje van Dynhus met informatie over de nieuwe 
naam en met wenskaarten. “Ik bekeek alle kaarten 
en zag de kaart om voor iemand een hart-onder-de-
riembox te kunnen aanvragen. Ik dacht dat is een 
leuk idee”, begint Johannes Veldman zijn verhaal. Zijn 
buurman Jaap Imerzeel was net gevallen en had zijn 
enkel gebroken. “Toen dacht ik aan mijn buurman 
Jaap. Die kan wel een steuntje in de rug gebruiken 
nu hij in de lappenmand zit. Jaap staat altijd voor 
iedereen klaar. Thuis en voor de buurt regelt hij veel. 
Daarom mailde ik naar Dynhus en vroeg een hart-
onder-de-riembox voor Jaap aan”, aldus Johannes.

Samen snert eten
Jaap Imerzeel is begin januari geopereerd aan zijn 
enkel en mag zes weken niet op zijn voet staan. 
Hij was blij verrast toen zijn buurman hem het 
boodschappenkrat met inhoud bracht. “Hij vond 
het geweldig, maar het had niet gehoeven zei hij”, 
vervolgt Johannes. “In het boodschappenkrat zaten 
ingrediënten en een recept om zelf snert te maken. 
Jaap zei meteen: ‘Ik maak een pan met snert en dan 
komen jullie dat bij ons eten’. Toevallig was het die dag 
ook zijn verjaardag. We hebben gezellig samen een 
kop snert gegeten. Op gepaste afstand natuurlijk.” 

Altijd klaarstaan voor een ander
De buurmannen hebben veel contact met 
elkaar. “Samen zitten we in het bestuur van de 
buurtvereniging. Jaap is secretaris. Hij maakt de 
nieuwsbrief voor de buurt en sinds kort hebben we 
ook een whatsapp groep van de buurt. Dat heeft 
Jaap ook geregeld.” Via de buurtappgroep hebben 
de buurtgenoten onderling veel contact. Samen 
regelen ze met het bestuur normaal gesproken leuke 
activiteiten voor de bewoners. “Het afgelopen jaar 
konden we weinig doen met corona. Wel hebben we 
met de kerst de buurt versierd met kerstverlichting. 

Normaal gesproken organiseren we ieder jaar wel 
een barbecue voor de buurt, een viswedstrijd en een 
nieuwjaarsborrel.” Dat is niet het enige dat Jaap voor 
zijn buren betekent. Door menig buurtbewoner wordt 
hij gevraagd voor allerlei klusjes. “Jaap is handig en 
wordt vaak gevraagd voor technische klusjes. De 
buren weten hem zeker te vinden als ze er zelf niet 
uitkomen”, zegt Johannes tot slot. Voor iemand die 
altijd klaarstaat voor een ander, is de hart-onder-de-
riembox bij Jaap Imerzeel zeker op een goede plek 
terecht gekomen. 
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Voorwoord

De eerste nieuwsbrief van Dynhus ligt 
voor je. Het is de eerste van een reeks. 
We willen je met deze nieuwsbrief regel-
matig op de hoogte houden van belang-
rijk nieuws en interessante verhalen van 
huurders en samenwerkingspartners 
met je delen. Deze editie staat in het 
teken van kennismaken. We stellen 
verschillende mensen van Dynhus aan 
je voor, vertellen wat er mogelijk al voor 
jou is veranderd en wat je de komende 
tijd van ons kan verwachten. 

Dynhus is een nieuwe naam voor een 
nieuwe organisatie. Met een nieuw plan. 
We werken op dit moment nog hard aan het 
uitvoeren van onze nieuwe plannen. We 
staan als organisatie volop in de steigers, 
er moet nog veel gebeuren voordat alles 
klaar is. Daar hebben we nog wel enige 
tijd voor nodig. Ons kantoor in Balk staat 
ook letterlijk in de steigers. We zijn daar 
aan het verbouwen. Tegelijk bereiden we 
ons voor hoe we jou als bewoner het beste 
kunnen helpen vanuit ons kantoor in Balk. 
Zo denken we op dit moment bijvoorbeeld 
na of we gaan werken met spreekuren of 
dat we bij mensen thuis langsgaan.

 
Een fijn thuis
Onze visie zit al in onze naam Dynhus. 
Het gaat om jouw huis. Een huis is meer 
dan alleen een dak boven je hoofd. Je wilt 
prettig wonen in je huis en je buurt. Het 
unieke van Dynhus is dat we open staan 
voor jouw woonwensen, jou graag de 
gewenste oplossingen bieden. Zodat jij 
een fijn thuis hebt. 

Samen werken aan je 
woonomgeving
Het behouden of maken van een 
prettige buurt dat kunnen we, volgens 
Dynhus, alleen samen doen. Samen 
met jou en samen met instanties die in 
een buurt werken, zoals de gemeente 
en zorgpartijen. Wensen kunnen heel 
verschillend zijn. Belangrijk is dat je ze 
samen bespreekt. Neem jij de eerste stap 
om zaken in je buurt te veranderen? We 
komen graag met je in contact en helpen 
je de buurt nog fijner te maken. In deze 
editie ben ik aan het woord geweest, maar 
dat blijft niet zo. Iedere editie vertelt een 
andere collega wat hij of zij tegenkomt in 
haar dagelijks werk en geeft daarbij tips. Ik 
wens je veel leesplezier.

Vriendelijke groet,

Aart Rekers 

Thuis is 
voor ons
voor elkaar 
klaar staan



Zonnepanelen
voor
mevrouw
De Waaij

Nu Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen 
samen Dynhus zijn, ken je niet alle mensen die je 
helpen. Dat was in de oude situatie waarschijnlijk 
wel zo. Wel handig om te weten wie je aan de 
telefoon verder helpt of wie er bij jou aan de deur 
komt. We stellen graag onze mensen aan je voor. Zo 
ben je bij vragen altijd snel bij de juiste persoon.

Klantadviseurs
Bernadette en Nelien zijn als klantadviseurs het eerste 
aanspreekpunt voor jou als huurder. Ze beantwoorden 
de telefoon, binnenkomende e-mails en helpen 
je bij allerlei soorten vragen. Soms is de vraag zo 
specialistisch dat ze je niet direct kunnen helpen. 
Dan zorgen ze dat je bij de juiste collega terecht komt 
die jouw vraag beantwoordt. Een ding is zeker, ze 
helpen je altijd verder! Ook regelen ze allerlei zaken 
voor de vertrekkende en nieuwe huurder. En heb je 
een reparatieverzoek, dan is de kans groot dat je ’s 
middags Bernadette of Nelien aan de telefoon krijgt. 

Woonadviseurs
Jaap, Kees en Manja begeleiden als woonadviseurs 
huurders die de huur hebben opgezegd en adviseren 
hen hoe de woning achter te laten. Ze hebben de 
eerste kennismaking met de nieuwe huurders, en 
begeleiden ze mensen als ze een nieuwe huurwoning 
hebben gekregen, van de eerste aanbieding tot 
het overhandigen van de sleutels. Ook zijn zij het 
aanspreekpunt in renovatie- en nieuwbouwprojecten. 
Tot slot kan je bij Kees en Manja terecht voor een 
persoonlijk gesprek wanneer je overlast ervaart.

Technische adviseurs
Arnold en Martin helpen je bij technische vragen over 
reparaties of veranderingen in je huis, zoals het plaatsen 
van een nieuwe keuken, badkamer en dergelijke. Arnold 
is het eerste aanspreekpunt als je een reparatieverzoek 
hebt. Hij neemt telefonische reparatieverzoeken aan 
(en verzoeken via de mail) en maakt een afspraak met 
je voor de uitvoering van de reparatie. Ook voor vragen 
over een reparatie kan je bij Arnold terecht. Martin 
coördineert de dagelijks uitvoerende werkzaamheden 
voor het onderhoud van je huis.

Onderhoudsadviseurs
Aant en Marcel kan je tegenkomen als je huis aan 
onderhoud toe is. Bijvoorbeeld een schilderbeurt 
buitenom het huis. Zij regelen dat het onderhoud 
aan de huizen wordt uitgevoerd en hebben contact 
hierover met de bedrijven die het onderhoud uitvoeren. 
Je kunt Aant en Marcel ook buiten tegenkomen als 
ze de huizen inspecteren. Af en toe maken ze een 
praatje met de bewoners en horen graag hoe de 
woning bevalt.  Of bij grotere onderhoudsprojecten 
helpen ze je als huurder om vragen te beantwoorden 
of eventuele problemen op te lossen. Aant en 
Marcel regelen ook dat de zonnepanelen door de 
installatiebedrijven op je huis worden geplaatst. 

Leefbaarheidsadviseurs
Bert en Petra zijn het aanspreekpunt als het gaat om de 
leefbaarheid in de buurten, dorpen en steden. Bert is 
vooral het aanspreekpunt bij tuinonderhoud en regelt 
zaken in een aantal wooncomplexen. Petra gaat met 
groepen bewoners in gesprek over wat er kan worden 
verbeterd in je complex, buurt of woonplaats.

Betalingsadviseurs 
Carmen en Regina zijn nieuw bij Dynhus. Zij helpen 
je als je problemen hebt met het betalen van de huur. 
Ook bij geldzorgen kan je bij hen terecht. Zij hebben 
altijd een luisterend oor en kunnen je in contact 
brengen met mensen die je verder helpen je financiën 
weer op de rit te krijgen.

Vakmannen
Peter, Rolf, Frans, Pieter, Jochem, Peter, Bate, Tim, 
zijn onze vaklieden. Zij zorgen ervoor dat reparaties in 
je huis worden gedaan en/of vervangen je badkamer, 
keuken of wc. Zij regelen dat na afloop alles er weer 
tiptop uitziet. 

Op 18 januari werden er op de Gemini in Lemmer 
zonnepanelen geplaatst. Mevrouw de Waaij is één 
van de enthousiaste gebruikers.

“Ik kreeg een brief van Dynhus of ik ook interesse 
had in zonnepanelen”, vertelt mevrouw de Waaij-
Spannenburg. “Mijn zoon zei meteen: ‘Altijd doen!’ 
Eerst wist ik niet precies hoeveel panelen er op het dak 
geplaatst zouden worden door Energiewacht. Het zijn 
er uiteindelijk acht geworden. Vanwege het slechte 
weer op de dag van plaatsing, werden er al eerder 
buizen geplaatst, een soort geraamte. Later kwamen 
daar de zonnepanelen op. Omdat ik krachtstroom heb, 
moest ik ook een nieuwe meterkast hebben. Daarin 
is alles keurig opnieuw aangelegd, zo kan ik weer 
een hele tijd vooruit. De mannen van Energiewacht 
redden zichzelf, in vier uur tijd en met vier man waren 
ze klaar. Ik had ze ondertussen wel even een bakje 

koffie ingeschonken, zittend in de keuken dronken ze 
het op. Dat hoort zo, vind ik. Je moet de vakmannen 
wel even wat aanbieden. Ik weet niet precies hoeveel 
energie ik verbruik, en hoeveel ik nu bespaar door 
de panelen. Daarvoor liggen ze er nog te kort. Wel 
weet ik dat ik voor het gebruik van de zonnepanelen 
iedere maand vijf euro aan servicekosten betaal. 
Meerdere mensen op de buurt hebben gekozen voor 
de panelen. Mijn buurman vond het er heel deftig 
uitzien, een prachtig gezicht. Met de zonnepanelen 
hoop ik weer een stukje meer duurzaam te leven. 
Ik heb al ledverlichting, een zuinige televisie. De 
apparatuur wordt daarin ook steeds beter. Ik ben blij 
dat ik gekozen heb voor zonnepanelen, en ik kan niet 
anders zeggen dan dat de installatie vlot en vakkundig 
is gebeurd!”

Wil jij net als mevrouw De Waaij ook graag zonnepanelen op je dak, en weet je niet 
hoe dit precies in zijn werk gaat? Lees dan de tekst in de kolom hiernaast.

Wil je weten wanneer jouw huis aan de 
beurt is? Kijk dan op onze website 

www.dynhus.nl bij Ik huur ->

woningverbetering -> 

zonnepanelen op je dak. 

Algemene dienstverlening 2020

Woning zoeken 2020

Tevreden 
huurders
in 2020

Iedere dag doen de mensen van Dynhus 
hun best om huurders zo goed mogelijk 
te helpen. Vier keer per jaar laten we 
de tevredenheid van onze huurders 
onderzoeken. Zo komen we erachter 
wat je van onze dienstverlening vindt. 
En weten we ook op welke gebieden we 
het beter kunnen doen. We laten dan 
onderzoeken hoe tevreden je bent over het 
melden en verhelpen van een reparatie, 
onze dienstverlening bij het verhuizen 
naar of uit één van onze woningen. Jullie 
zijn als huurder al erg tevreden over onze 
dienstverlening. In 2020 kregen we mooie 
rapportcijfers:

Nieuwe woning 2020

Huur opzeggen 2020

Reparaties 2020

Onderhoud 2020

Onze uitdaging is om het nog beter te 
gaan doen voor jou als huurder. Heb je 
suggesties? Laat het ons weten via 
mail@dynhus.nl of (0514) 60 80 80. 

Zonnepanelen 
op alle 
huurhuizen

Vanuit onze kijk op verduurzaming willen 
we bij Dynhus zoveel mogelijk huurhuizen 
voorzien van zonnepanelen. Deze 
stap ontstond tijdens het samengaan 
van de woningcorporaties in Lemmer 
en Balk, in samenwerking met de 
huurdersverenigingen. Halverwege 2020 
zijn we gestart met het plaatsen van de 
panelen. In 2022 verwachten we dat 
op ruim 2300 woningen zonnepanelen 
liggen. Met de zonnepanelen kunnen 
bewoners een deel van hun eigen stroom 
opwekken. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Het plaatsen van de zonnepanelen doen 
we per dorp en wijk. Wanneer jouw 
huis aan de beurt is, krijg je van ons een 
aanbod. Je hoeft niets voor de plaatsing 
te betalen. Het kost je slechts € 5,- per 
maand aan servicekosten. Tegelijkertijd 
levert het je een gemiddelde besparing op 
van € 30,- per maand. Je gaat er dus altijd 
op vooruit! 

Wat kun je verwachten?

1.  Je ontvangt een brief met informatie  
 en een akkoordverklaring.

2.  Je ondertekent de akkoordverklaring.

3. We bevestigen de ontvangst van de 
 akkoordverklaring en geven je 
 meer informatie over de start van 
 de werkzaamheden. 

4.  We laten de zonnepanelen plaatsen 
 en verrichten de noodzakelijke 
 werkzaamheden in je huis (1-2 
 werkdagen). In Lemmer en omliggende 
 dorpen wordt de installatie gedaan 
 door Energiewacht Groep, in de 
 andere plaatsen door 
 Bekkema Installatietechniek.

5. We melden de geplaatste zonnepanelen 
 aan bij de netwerkbeheerder (dit 
 doet het bedrijf dat de zonnepanelen  
 installeert).

Planning
Je ontvangt vier weken voordat jouw 
woning op de planning staat, een 
uitgebreide brief met een uitleg over de 
procedure en de werkzaamheden. 

Even voorstellen
de mensen van Dynhus



· Asbest panelen saneren en asbesttegels balkon saneren (enkele woningen)

· Oud glas vervangen
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Oosterzee 
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Gansfortstraat 

Mr C.J. Trompstraat 

Middenweg 143-149

Baalder 16-30 

Roede 1-25 

Roede 28, 30, 36 38

Hoofdweg 75-83 

Middenweg 5, 7, 13 

Novacplein 3-13 

Stinsenwei 25-31 

Gemini 47, 63   

Pollux 1-45 

Weegschaal 8, 12, 15-19, 23, 20-24, 38, 46 

Castor 18-22

Gemini 1-25, 65-69 

Weegschaal 1-5 

Castor 9-37 53-81  

Gemini 28-82 

Schoklandstr 33-41   

Urkerstr 20-48 

Wieringerstr 4-12 

Aak, Jol, Schokker, Pluut, Vlet 

Schoklandstraat 13-31

Pampusstraat 12-46

IJW van Dijkstraat 3-37 

Diverse woningen 

De Akkers 13-43 

Herenweg 48-54 

Plaatsnaam Adres Soort onderhoud

Barkentijn, Fregat, Gaffelaar, Hoeker, 
Pluut, Schokker, Tjalk 

Lennastraat 16-20, Schoolstraat 18-18B, 
Wieringstraat 2-2C

· Schilderwerk en herstelwerkzaamheden

· Bij enkele woningen asbesttegels balkon saneren

· Herstel voegwerk schoorstenen en gevels

· Herstel voeg- en gevelwerken bij sommige woningen asbest panelen saneren

+ aanbrengen roosters

+ vervangen algemene buitendeuren

+ dakbedekking vervangen van het platdak 
 van de berging

Dakbedekking plat dak vervangen

Beerputten ontkoppelen en afsluiten

+ voordeuren vervangen en dakbedekking vervangen   
van het platdak van de berging

Onderhoud aan je 
huis in 2021
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Groenendal 16-24

It Foarfjild 7-9 

Buterikkers 13-85 

Butterikkers 1-11 

Butterikkers 29-91 

Butterikkers 49-69 

de Burd 2-24 

Fortun 1-7 

Fortun 2-12 

Fugelikkers 26-38 

Fugelikkers 4-48 

Hammolle 1-11

Inthiemasingel 2-11 

Kleasterlan 2-18 

Pothuswyk 22-43 

Pothuswyk 5, 17, 23, 27 

Stienikkers 17-25

Tademahof  

Tettingburren 13-19 

Tunikkers 11-13c 

Tunikkers 19-27

Tunikkers 29-47 

Tunikkers 49-55 

Tunikkers 57-73 

Tunikkers 95-97

Vicariswei 4-20 

Bij een groot aantal woningen voeren we in 2021 serviceonderhoud uit aan mechanische ventilatie en cv-installaties. Cv-installaties die 
aan vervanging toe zijn dit jaar, worden vervangen. Ook vervangen we rookmelders of brengen deze aan. Daarnaast voeren we diverse 
reinigingswerkzaamheden uit, zoals het reinigen van gevels en dakgoten. 

Bij diverse wooncomplexen vindt onderhoud plaats van automatische deuren, noodverlichting, zonwering en liften.

Ieder jaar zijn er woningen die extra onderhoud nodig hebben. Zoals het schilderen van de buitenkant, vervangen van daken of dakgoten, het herstellen van kozijnen of 
voeg- en metselwerk. Of het vervangen van de cv-installatie. 

Dat noemen we periodiek onderhoud. Een groot aantal woningen staan dit jaar op de planning voor onderhoud. Of we dit jaar ook bij jou komen? 
Dat vind je in dit overzicht. Je ziet ook welke onderhoudswerzaamheden we uitvoeren. Als je woning aan de beurt is, dan krijg je ruim op tijd hierover persoonlijk bericht. 

Geen huurverhoging in 2021
Dynhus gaat de huren van haar woningen per 1 juli 
niet verhogen. Veel huurders hebben het financieel 
moeilijk, dat kan komen door de coronacrisis. Je 
krijgt in april wel een brief waarin staat dat de netto 
huur gelijk blijft. Ook de maandelijkse bedragen 
voor het kleinonderhoudsfonds en het glasfonds 
veranderen niet. Betaal je voor jouw woning nog 
andere servicekosten, dan kunnen die kosten wel 
veranderen. Als jouw servicekosten veranderen, dan 
heb je kortgeleden hierover een brief ontvangen. 

Huurverlaging
Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een 
eenmalige huurverlaging. Mocht de huurverlaging 
voor jou van toepassing zijn, dan heb je hierover 
bericht gekregen. Je hoeft zelf niets te doen. 
Er zijn zo’n 140 woningen die voor een eenmalige 

huurverlaging in aanmerking komen. Heb je een 
woning boven 633,25 euro en ben je een 1 of 2 
persoonshuishouden? Of ben je met 3 of meer 
personen en heb je een huur vanaf 678,66 euro? Dan 
kun je in aanmerking komen voor een eenmalige 
huurverlaging. Is je huur lager dan deze bedragen, 
dan is huurverlaging niet voor jou van toepassing. 

Of je in aanmerking komt voor de eenmalige 
huurverlaging, hangt af van jouw inkomen. Betaal je 
meer huur dan de hierboven genoemde huurbedragen, 
dan heb je kortgeleden een brief ontvangen. Deze 
brief heeft de volgende inhoud:

1. De huur van jouw woning gaat naar beneden. 
 Dat  blijkt uit de inkomensgegevens van 
 de Belastingdienst. 

2. Jouw huur komt volgens de Belastingdienst niet in 
 aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. 
 Mocht je denken van wel, dan kan je contact 
 opnemen met Dynhus. 

3. De Belastingdienst heeft geen gegevens van jouw 
 inkomen. Denk je voor de eenmalige huurverlaging 
 in aanmerking te komen, dan kan je contact met 
 Dynhus  opnemen.

Soort onderhoud

Huurzaken
actueel



Thuis is 
voor ons
met elkaar 
genieten in 
het atrium

Dynhus werkt samen met Gemeente De Fryske 
Marren bij problemen in de breedste zin van het 
woord, maar specifiek bij financiële problemen. 
Beleidsmedewerker van de gemeente Jurjen de 
Jong vertelt over ‘de instrumentenkoffer’.

“We werken al heel lang samen met de 
woningcorporatie”, zegt Jurjen de Jong. “Bij 
overlast van huurders, psychische problemen of 
verslavingsproblematiek schakelden we in het 
verleden de sociale teams in, nu zijn dit de sociale 
wijkteams. Sinds 2015 bieden wij als gemeente 
ook schuldhulpdiensten aan. Veel mensen 
hebben hulp nodig bij hun huishoudboekje. De 
schuldenproblematiek is toegenomen, onder 
andere door toename van zzp’ers. Zij hebben 
moeite met een inkomen dat per maand verschilt 
en de stijging van vaste woonlasten, energiekosten 
en verzekeringen. Door de kredietcrisis in 2008 
zijn veel bedrijven omgevallen, daardoor is een 
aantal medewerkers met een vast dienstverband 
noodgedwongen voor zichzelf begonnen. We 
spreken ook wel over ‘werkende armen’, als we het 
over deze groep hebben. Vanuit het Nibud komen 
verontruste berichten dat de meeste mensen 
te weinig, of helemaal niet, sparen. Om ervoor 
te zorgen dat huurders met geldproblemen niet 
steeds dieper in de schulden komen, bieden we 

Als huur betalen 
even niet lukt
Heb je problemen met het betalen van de 
maandelijkse huur? We snappen dat dit 
vervelend is, maar je kunt het beste contact 
met ons opnemen. Dan gaan we samen kijken 
naar mogelijke oplossingen.  

Harm (72) en Hillie Luik (67) wonen sinds zes jaar 
in een appartementencomplex aan de Splitting in 
Echtenerbrug. Het echtpaar is erg enthousiast over 
hun stekkie en hoopt er nog lang te mogen wonen. 

“Wij woonden hiervoor ook in Echtenerbrug”, zegt 
Harm Luik. “Ik ben hier geboren en getogen, mijn 
vrouw Hillie komt uit Munnekeburen. Ons vorige huis 
had een groot erf, en er was altijd wat te doen. Ik heb 
twee linkerhanden en al bijna 50 jaar suikerziekte. Om 
ons goed voor te bereiden op de toekomst, schreven 
wij ons in voor dit appartement aan de Splitting. Ik 
had er meteen een goed gevoel bij.” “Ik iets minder”, 
bekent Hillie Luik. “Maar tijdens de bouw gingen we 
vaak kijken en toen voelde het uiteindelijk goed. En nu 
zou ik hier nooit meer weg willen. Alles is gelijkvloers 
en ruim genoeg om met een rollator of rolstoel in huis 
te bewegen. We hebben twee slaapkamers en een 
grote douche. Overal is vloerverwarming en sinds 
kort hebben we ook zonnepanelen op het dak. Het is 
echt een heerlijk appartement.”
 
Harm en Hillie Luik zijn allebei erg sociaal en hebben 
goed contact met de bewoners van de overige 18 
appartementen. “Het atrium, zeg maar de met glas 
overdekte binnenplaats, is onze favoriete plek”, 
legt Harm Luik uit. “In het voorjaar als het zonnetje 
schijnt, dan kunnen we daar al heel snel zitten. We 
kregen twee mooie tafels met gekleurde stoelen 
van de woningstichting, en daar wordt goed 
gebruik van gemaakt! We drinken er koffie, we 
doen er een hapje en een drankje, het is altijd erg 

gezellig.” “Ja, ik heb al heel wat koffie gezet voor ons 
buurtje”, zegt Hillie Luik lachend. “Maar ik doe het 
graag, net zoals ik ook mantelzorger ben voor een 
bewoonster hier in het appartementencomplex.” “Ik 
ben voorzitter van de bewonerscommissie van het 
appartementencomplex”, vertelt Harm Luik. “Naast 
onze gezamenlijke vergaderingen, bel ik ook weleens 
voor de andere huurders als er iets aan de hand is. 
Ook doe ik het oud papier van ons complex. Ach, 
eigenlijk doet iedereen wel wat. Het hangt ook een 
beetje van de leeftijd en gezondheid van de bewoners 
af. In het begin moest ik trouwens wel wennen dat 
je je in sommige situaties wel moet aanpassen. Je 
woont hier dicht op elkaar, ik heb echt moeten leren 
me niet met alles te bemoeien.”

Harm en Hillie Luik hopen dat hun appartement het 
laatste huis is in hun leven en dat ze nog heel lang 
ervan mogen genieten. Hillie Luik: “We willen hier 
gezond samen oud worden, tot nu toe gaat dat goed.”   

Bij Dynhus werken we sinds eind december als één 
organisatie. Dat betekent dat we af en toe onze 
dienstverlening aanpassen om ervoor te zorgen 
dat we één werkwijze gebruiken. Het kan soms 
iets anders in zijn werk gaan dan je gewend was bij 
Wonen Zuidwest Friesland of bij Lyaemer Wonen. Zo 
is onze bereikbaarheid verruimd en kan je bij sommige 
reparaties of storingen direct contact opnemen met 
het bedrijf dat de reparatie voor jou uitvoert of de 
storing voor je verhelpt.  

Tijden bereikbaarheid verruimd
Je kunt nu iedere werkdag voor vragen bij ons terecht. 
Op maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 
16.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. 
Wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten, 
kun je ook op afspraak ons kantoor bezoeken.

Hoe meld je een reparatie?
Voor het melden van een reparatie hoef je niet altijd 
met Dynhus te bellen. Voor bepaalde reparaties kan 
je direct terecht bij het bedrijf dat de reparatie voor 
jou uitvoert.

Storing
De meeste storingen worden verholpen door 
specialisten. Heb je een storing aan de centrale 
verwarming, een stroomstoring, liftstoring, glasschade 
of een rioolverstopping? Dat kan vaak niet wachten 
tot de volgende dag. Neem daarom rechtstreeks 
contact op met het bedrijf dat de storing verhelpt. In 
het overzicht hiernaast vind je de contactgegevens van 
deze bedrijven.

Automatische toegangsdeuren

Lemmer, Echtenerbrug en Oosterzee
Assa Abloy
0800 - 24 73 65

Andere woonplaatsen
Record Automatische Deuren
026 - 33 99 799

Boiler

Energie Service Friesland
0800 - 1220

Centrale verwarming 

Lemmer, Echten, Echtenerbrug, 
Oosterzee, Bantega en Delfstrahuizen
Energiewacht Groep storingsnummer
088 - 200 85 55

Andere woonplaatsen
Breman Service Drachten
0900 - 82 12 174

Gas en stroom

Nationaal storingsnummer gas en stroom
0800 - 9009

Glasschade

Glasbedrijf Zuidwesthoek
0515 - 54 01 11

Liftstoring 

Lemmer, Echtenerbrug en Oosterzee
ThyssenKrupp Liften
0800 - 24 73 650

Andere woonplaatsen
Staveren & Livenco
036 - 84 83 609 
storing@staverenlivenco.nl

Rioolontstoppingen

Riool Reinigingsservice (RSS)
0800 - 099 13 13

Water

Vitens 
0800 - 0359

Een andere  
reparatie melden?
Voor alle andere reparaties kan je bij 
Dynhus terecht. Heb je een lekkende kraan, 
een deur die klemt of een wc die niet goed 
doorstroomt? Zulke reparaties lossen wij 
voor je op. Je hoeft ze alleen maar aan ons 
te melden. Dat kan op twee manieren:

• Bel naar 0514 - 60 80 80.
• Stuur een e-mail naar 
 reparatie@dynhus.nl

Je kunt ons iedere dag bellen of mailen. 
Op maandag tot en met donderdag 
tussen 8.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag 
van 8.00 uur tot 12.00 uur helpen we 
je graag. Buiten kantoortijden word je 
doorgeschakeld naar de meldkamer. Zij 
helpen je verder bij reparaties die niet tot 
de volgende dag kunnen wachten.

als gemeente de zogenaamde ‘instrumentenkoffer 
betaalbaarheid’. Wat voor mogelijkheden zitten 
er zoal in deze ‘instrumentenkoffer’? Als er 
bijvoorbeeld achterstanden in de huur of de 
ziektekostenverzekering zijn, dan zoeken wij actief 
contact met de huurders. We vragen hoe het met 
mensen gaat, hoe de problemen zijn ontstaan en 
gaan vervolgens samen op zoek naar oplossingen.”

“Vaak raken mensen in de problemen na zogenaamde 
‘life events’. Dus een echtscheiding, verlies van 
een baan”, gaat Jurjen de Jong verder. “Het kan 
iedereen overkomen, en niemand hoeft zich hiervoor 
te schamen. Als we aan de slag gaan met mensen 
om hun schulden aan te pakken, zorgen we ervoor 
dat ze zelf hun geldzaken weer kunnen regelen. We 
kunnen ze hierbij coachen, trainen, en ook tijdelijk 
– of structureel - de betalingen voor ze doen en het 
inkomen voor ze beheren. Als ze bijvoorbeeld in een 
wettelijk schuldsaneringstraject van drie jaar komen, 
kunnen we ze als gemeente tijdens deze regeling 
begeleiden. Maar we bieden ook nazorg, mocht 
dat nodig zijn. We willen mensen weer perspectief 
bieden. Wij staan als gemeente graag naast de 
inwoner en leveren samen met de woningcorporatie 
maatwerk. Iedereen die hulp nodig heeft kan bellen 
naar de gemeente op nummer 140514, of mailen naar 
shv@defryskemarren.nl. We gaan dan samen met de 

huurder, de huurdersvereniging en Dynhus zoeken 
naar oplossingen. Als mensen laaggeletterd zijn, dan 
zijn de risico’s op schulden meestal groter. We vragen 
dan of we persoonlijk mogen langskomen. We zetten 
volop in op het voorkomen van geldproblemen, zo 
hebben we ieder jaar ‘de week van het geld’. Goede 
financiële vaardigheden zijn van groot belang, het 
hebben van schulden kan immers voor veel stress 
zorgen. Ons doel is om gezamenlijk ervoor te 
zorgen dat mensen op een duurzame manier uit de 
problemen komen.”         

Wat verandert er de
komende tijd bij Dynhus?  

We informeren je waar we de komende tijd mee 
aan de slag gaan bij Dynhus. Wat we gaan doen om 
onze dienstverlening meer te laten aansluiten op 
de wensen van de huurders. Ook wordt er nu volop 
verbouwd in ons kantoor in Balk. 

Ontwikkeling dienstverlening
Een goede woning is je basis. Wij doen er daarom 
alles aan om je hier prettig te laten voelen. We willen 
luisteren naar jouw woonbehoeften en hierop inspelen. 
Het komende jaar betrekken we jou bij wat we doen en 
bieden je de dienstverlening die bij jou aansluit: meer 
mogelijkheden online, meer persoonlijk en op maat. 
Ook ga je merken dat je keuzevrijheid wordt vergroot. 
Zoals bijvoorbeeld de keuze voor badkamer, keuken 
en wc. Onze (online) dienstverlening blijven we verder 
ontwikkelen. De website en het klantportaal Mynhus 
zijn al veranderd. Daarbij komt volgend jaar de keuze 
voor het ontvangen van digitale post in plaats van 
post in de brievenbus.

Kiezen voor digitale post  
Het is voor huurders straks ook mogelijk om online 
post te ontvangen. Huurders die dat prettig vinden, 
krijgen een berichtje via de e-mail en kunnen op een 

speciale webpagina hun online brief bekijken. Dat is 
ook nog eens goed voor het milieu. Voor de digitale 
postverzending gaan we samenwerken met Postex. 
Dit bedrijf zorgt voor het afdrukken, inpakken en 
verzenden van post. Of dat via de e-mail of via de 
brievenbus gaat, dat maakt niet uit. Postex regelt het. 
Je kan dus kiezen of je je post in de brievenbus of per 
e-mail wilt ontvangen. Je ontvangt persoonlijk bericht 
over deze keuzemogelijkheid. Dit is naar verwachting 
rond mei/juni. 

Verhuizing naar kantoor Balk  
Op dit moment werken we met een aantal mensen 
vanuit ons kantoor in Lemmer, maar we gaan 
verhuizen naar ons kantoor in Balk. Het kantoor wordt 
hiervoor verbouwd, zodat we je daar goed van dienst 
kunnen zijn. Naar verwachting gaan we aan het einde 
van deze zomer verhuizen. Er wordt nog nagedacht 
over bestemming van het kantoor in Lemmer aan de 
Straatweg 54. Het is niet altijd meer nodig om ons 
kantoor te bezoeken. Het afgelopen jaar hebben we 
door corona geen bezoekers meer ontvangen op 
ons kantoor. Wat je het komende jaar gaat merken 
als huurder is dat we meer op straat aanwezig zullen 
zijn. Je gaat onze mensen meer in de buurten, 

dorpen en steden treffen. Als de coronamaatregelen 
zijn versoepeld is ook een persoonlijke gesprek bij je 
thuis altijd mogelijk. 

Bakkie in de buurt of wooncomplex 
Wij vinden het belangrijk in gesprek te komen met 
huurders. Om te horen wat er leeft en welke wensen 
je hebt voor het wooncomplex of de buurt waarin je 
woont. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, 
komen we in meerdere buurten en wooncomplexen 
langs om van jou te horen hoe het wonen je bevalt en 
welke verbeteringen je ziet voor je woonomgeving. 
Hoe we de gesprekken precies gaan doen, hangt 
af van de coronamaatregelen die er dan gelden. Je 
krijgt ruim voordat we langskomen een persoonlijk 
bericht van ons. 

Unieke 
samenwerking
tussen Dynhus
en gemeente

Wat is belangrijk
om te weten? 



Openingstijden 
Ma t/m do 08:00 - 16:00 uur
Vr 8:00 - 12:00 uur

Post- en bezoekadres:     
Straatweg 54             
8531 PZ LEMMER

Tel: (0514) 60 80 80

mail@dynhus.nl

www.dynhus.nl

Voor huurders van Dynhus zijn er twee huurders-
verenigingen: huurdersvereniging Lemsterland 
en huurdersvereniging Zuidwest Friesland. De 
huurdersverenigingen hebben regelmatig contact 
en overleg met Dynhus. Ze praten mee over beleids-
matige besluiten en vertegenwoordigen hierin de 
huurders. In deze nieuwsbrief vertellen Anneke 
de Vries en Leendert van Tuinen, voorzitters van 
de huurdersverenigingen, wat hun rol is vanuit de 
huurdersverenigingen en wat hen op dit moment 
bezighoudt.

Betaalbaarheid
Betaalbaarheid is het belangrijkste thema voor de 
huurdersverenigingen. Blijven de huren en vooral 
de totale woonlasten betaalbaar voor de huurders? 
Normaal bespreken huurdersverenigingen de jaar-
lijkse huurverhoging met Dynhus en hebben de 
huurdersverenigingen adviesrecht. Dit jaar is dat niet 
nodig. 

“We zijn erg blij dat de huren voor 2021 worden 
bevroren vanwege de coronacrisis”, trapt Anneke 
de Vries af. “Ook is het mooi dat de overheid deze 
bedragen compenseert en de woningcorporaties dat 
niet hoeven te betalen.” “We kijken bij betaalbaarheid 
ook naar de woonlasten: gemeentelijke belastingen, 
energiekosten, zorgkosten”, vervolgt Leendert 
van Tuinen. “Dan vinden we dat het aandeel van 
het inkomen dat op gaat aan woonlasten wel naar 
beneden kan. Voor mensen met een uitkering of laag 
inkomen is het best een uitdaging om de maandelijkse 
woonlasten te betalen. Als huurdersverenigingen 
hebben we in de prestatieafspraken met gemeente 
en corporatie afspraken gemaakt, en we kijken goed 
mee of deze afspraken ook worden uitgevoerd.” 

Meekijken bij fusieafspraken
De huurdersverenigingen en Dynhus hebben bij 
de fusiebesprekingen als voorwaarden, afspraken 
gemaakt ten aanzien van kostenbesparingen en de 
voordelen voor de huurders. Voor Anneke de Vries 
en Leendert van Tuinen is het van belang welke 
effecten die afspraken hebben voor de huurders. “Wij 
bewaken deze afspraken en bespreken de nieuwe 

beleidsstukken met Dynhus”, legt Anneke de Vries uit. 
“Zoals bijvoorbeeld het onderhoudsbeleid. Wij zijn er 
dan heel kritisch op of het nieuwe beleid ook positief 
uitpakt voor de huurder.  Als huurdersverenigingen 
zitten we hierin gewoonlijk op één lijn.” 

Anneke de Vries: “Ook hebben we, tijdens de 
fusiebesprekingen, afspraken gemaakt dat op de 
huurwoningen zonnepanelen worden gelegd. Vorig 
jaar is Dynhus gestart met het plaatsen van de 
zonnepanelen. Dat loopt goed. Wat we nu nog op de 
agenda hebben staan, is het bespreken van plaatsen 
van zonnepanelen op wooncomplexen. Hoe laten we 
alle huurders meedelen in de besparingen? En wat 
doe je met panden waar geen zonnepanelen kunnen? 
Daar gaan we het nog verder over hebben.”

Volgen van de landelijke 
ontwikkelingen
De huurdersverenigingen volgen ook nauwgezet de 
landelijke ontwikkelingen. “Zoals ontwikkelingen op 
het gebied van duurzaamheid”, vertelt Leendert van 
Tuinen. “Alle gemeenten zijn verplicht om wijken aan 
te wijzen die van het gas af gaan en dat te vervangen 
door alternatieve energievoorzieningen zoals 
warmtenetten, warmtepompen en dergelijke. Het 
blijkt dat de kosten hiervan nu nog te hoog zijn en de 
ingrepen niet altijd effectief. 

Wij hebben zorgen hierover vanuit de vereniging, 
vooral over de betaalbaarheid voor de huurders. 
Overstappen op andere energievormen heeft meerdere 
gevolgen voor de huurders. Bijvoorbeeld ten aanzien 
van de kosten zoals bij over gaan naar elektrisch 
koken op inductie.” De huurdersverenigingen zijn 
hierover permanent in  gesprek met de gemeenten en 
met Dynhus hoe zij dat denken te gaan aanpakken. 

Uitdagingen voor de 
huurdersvereniging, toekomst
De voorzitters van beide huurdersverenigingen 
streven naar één huurdersvereniging in 2023. Hier 
worden komend jaar de eerste stappen in gezet.  ‘’De 
noodzaak tot één vereniging is helder”, aldus Leendert 
van Tuinen. “Hoe en wanneer en het traject ernaar toe 

is nog niet duidelijk. We hebben al hulp aangeboden 
gekregen vanuit verschillende hoeken. We gaan eerst 
maar eens verder kennismaken. Alleen is fysiek bij 
elkaar komen in coronatijd best lastig.” 

De beide voorzitters maken zich wel zorgen over het 
voortbestaan van de huurdersvereniging. Een groot 
deel van de bestuursleden is namelijk al op leeftijd. 
“Graag zouden we wat jongere mensen verwelkomen 
in het nieuw te vormen bestuur”, nodigt Anneke de 
Vries uit. “We zoeken gemotiveerde mensen die graag 
de belangen van de huurders vertegenwoordigen”, 
besluit Leendert van Tuinen. “Die kennis of interesse 
hebben in verduurzaming, financiën of een algemene 
brede interesse hebben. Vinden wij geen nieuwe 
mensen, dan is het enige alternatief de overstap naar 
een commerciële huurdersbelangenorganisatie zoals 
“de Bewonersraad”, dit is echter duurder en is veel 
meer op afstand. Dat is geen positieve optie voor de 
algemene belangen van de huurders.”

Ben je geïnteresseerd in het vertegen-
woordigen van de belangen van de 
huurders en wil je meer weten? Ga dan 
eens vrijblijvend in gesprek met Anneke de 
Vries of Leendert van Tuinen. 

De rol en
het belang
van huurders-
verenigingen


