Nijestee zet met huurders
stad in bloei
Afgelopen zaterdag vierden we met onze huurders ons 100-jarig bestaan. We deelden setjes met
kleurrijke plantjes uit voor in de tuin, op de galerij of het balkon.
Bewoners waren tussen 10.00
en 14.00 uur welkom aan het
Damsterplein om een setje
plantjes op te halen en onze
verjaardag mee te vieren met
koffie en slagroomtaart.

Wie altijd al eens een kijkje
wilde nemen in het pand aan
het Damsterplein, kon deel
nemen aan een van de rond
leidingen die we organiseerden.

100 jaar Nijestee
Nijestee is ontstaan uit
een fusie tussen Gruno
Woondiensten en
Woningbouwvereniging
Groningen. De woning
bouwverenigingen zijn
een dag na elkaar
opgericht, op 26 (Gruno)
en 27 (Groningen)
november 1919.
Op 31 december 1998
fuseerden ze tot Nijestee.

Voorafgaand aan het feest op
29 juni hebben we in samen
werking met de gemeente ook
de oranje plantenbakken op het
plein voor ons kantoor voorzien
van bloeiende planten.

Meer ruimte voor gezinnen
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Bewonersverhaal

“Mensen zeggen: ‘Ik fiets expres hierlangs,
want het is hier altijd zo mooi’.”
Goaitske Bakker woont aan de
G. Pirestraat, vlakbij het Hoornsemeer.
Onlangs heeft zij met haar woongroep
via het Buurt in Bloei-project van
Nijestee planten en insectenkastjes
voor de tuin aangeschaft. Ze vertelt
over hoe ze dit initiatief heeft opgezet
en hoe ze de rol van Nijestee daarin
heeft ervaren.
Lees haar verhaal op
www.nijestee.nl/bewonersverhalen.

In de gemeente Groningen moeten gezinnen het langst wachten op
een geschikte huurwoning. Daar willen de Groningse woning
corporaties en de gemeente Groningen wat aan doen. Daarom
voeren we vanaf 1 juli tijdelijk een wijziging door, om meer gezins
woningen beschikbaar te houden voor gezinnen. Tot het einde van
dit jaar komen eenpersoonshuishoudens niet meer in aanmerking
voor een huis met een minimum woonoppervlakte van 70 m² en
met 3 of meer slaapkamers. Dat kan zowel om een rijtjeshuis als om
een appartement of bovenwoning gaan. Deze maatregel geldt niet
voor woningzoekenden met een wijkvernieuwingsurgentie en voor
zwangere vrouwen vanaf vier maanden zwangerschap.
Het komende half jaar gaan we bekijken welk effect de maatregel
heeft op de doorstroming en de wachttijd onder gezinnen én
eenpersoonshuishoudens. Als de maatregel niet het gewenste
resultaat heeft, dan gaan we kijken naar andere oplossingen.
Meer informatie vindt u op WoningNet.nl.

Bedrijven omgebouwd tot woningen
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Nijestee biedt ruimte

In de Oosterparkwijk hebben we twee bedrijfspanden omgebouwd
tot woningen. Van twee hoekpanden in de wijk zijn nu in totaal drie
tweekamerappartementen gerealiseerd. Alle woningen zijn inmiddels
verhuurd.
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