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“Zo’n duizend 
huurders kunnen 
huurbevriezing 
krijgen”11983

Maak eens  
een soep van  
pompoen

VIP-behandeling 
Gouden bewoners

Een fietsclubje starten, een 
gezamenlijke groentetuin 
aanleggen of buren helpen 
met wifi. Zomaar wat ideeën 
van aanstaande bewoners van 
het nieuwe gebouw aan het 
Erasmusplein. 55-plussers 
gaan sámen zorgen voor hun 
woongeluk. Waterweg Wonen 
biedt hun een steuntje in de rug.

Onze samenleving vergrijst. Ouderen 
blijven steeds langer thuis wonen. 
Niet altijd kunnen zij op mantelzorg 
of kinderen terugvallen. Wat kan hen 
helpen om gelukkig te wonen?  
Op die vraag zoekt Waterweg Wonen 
antwoord. 
Rob Kunst: “De Huurdersraad vindt 
dit ook belangrijk. In Vlaardingen zijn 
veel actieve 55-plussers, maar ook 
kwetsbare ouderen. Zo kwamen we op 
het idee van een levendige  
woongemeenschap. Met elkaar wonen, 
elkaar ontmoeten en helpen, samen 
iets ondernemen. In de nieuwe flat aan 
het Erasmusplein, die eind 2019 klaar 
is, gaan wij dit aanmoedigen.  
Dit noemen wij ‘Samen langer thuis’.”

Goede sfeer
Dit idee spreekt veel sociale en actieve 
55-plussers aan. De belangstelling 

Enthousiast over ‘Samen langer thuis’

voor de bijeenkomst op 19 juni was 
groter dan verwacht. “De aanwezigen 
waren erg enthousiast. Direct kwamen 
ze met ideeën, zoals een gezamenlijke 
groentetuin. Mensen vinden het leuk 
om met gelijkgestemden te wonen”, 
vertelt Rob Kunst. 

Mix van leeftijden
Na de avond konden 55-plussers  
zich aanmelden voor deze 46  
3-kamerwoningen midden in de 

Wilt u samen woongeluk delen?

Uw idee voor een 
leefbare buurt  
is bijzonder  
welkom

Vervolg op pagina 2  

Meer woonplezier
Heel vervelend als bewoners 
hinder van elkaar hebben. Hoe 
zorgt u ervoor dat u een prettige 
buur bent? Wat kunt u zelf doen 
als u overlast of hinder ervaart? 
En wanneer kunt u bij Waterweg 
Wonen terecht? 

Onze tips voor meer woonplezier 
leest u in de bijgevoegde flyer. 
Meer informatie leest u op onze 
website: Waterwegwonen.nl/
ik-ben-huurder/informatie

Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. 
Kijk op pagina 2 voor meer informatie

https://www.waterwegwonen.nl/ik-ben-huurder/informatie
https://www.waterwegwonen.nl/ik-ben-huurder/informatie
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Westwijk. Natuurlijk moesten zij voldoen 
aan de voorwaarden voor deze sociale 
huur  woningen. Waterweg Wonen heeft de 
kandidaten in drie groepen verdeeld.  
Van 55 tot 65 jaar, van 65 tot 75 jaar en 75 
en ouder. Daarna is geloot. “Zo ontstaat 
een goede mix van leeftijden: vitale 
ouderen en mensen die meer steun nodig 
hebben. Met die kandidaten hebben we 
een gesprek gehad.” Er zijn nog apparte-
menten beschikbaar. Mensen kunnen zich 
hier voor aanmelden.

Bruisende ideeën
Eind van dit jaar gaan de huurders aan het 
Erasmusplein wonen. Dan begint ‘Samen 
langer thuis’ pas echt. Kees Penninx van 
de organisatie ActivAge en Carla Loos van 
Waterweg Wonen pakken dat op. Zij gaan 
met bewoners in gesprek. “Dat doen zij 
met de methode Bruis”, legt Rob Kunst uit. 
“Welke kansen zien bewoners? Wat willen 
huurders oppakken, alleen of samen? Dat 

kan om activiteiten voor de hele flat gaan, 
zoals samen kerst vieren. Of om kleine 
groepjes, zoals een leeskring of tuingroep. 
Bewoners brengen zelf ideeën in.  
Zo ontstaat een bruisende woongemeen-
schap.”

Minder eenzaam
Het Erasmusplein is natuurlijk niet 
het enige gebouw waar 55-plussers 
samen wonen. Ook andere flats tellen 
veel ouderen. Rob Kunst: “Van deze 
proef willen wij leren. We denken dat 
deze aanpak bijdraagt aan woongeluk 
van bewoners. En zorgt voor minder 
eenzaamheid. Of het een succes is, weten 
we over ongeveer een jaar. Het resultaat 
delen wij met onze huurders en met 
andere corporaties. Misschien kunnen wij 
zoiets ook organiseren in andere flats, 
waar huurders weinig contact met elkaar 
hebben. Soms hebben mensen een extra 
zetje nodig.” n

Een impressie van het toekomstige woongebouw.

Vervolg van voorpagina  

VIP-behandeling Gouden bewoners

Wij trakteerden hen op smakelijke 
hapjes en een lekker kopje koffie of 
thee. Medewerkers van Waterweg 
Wonen legden de huurders in de 
watten en zorgden voor vermaak.  
De sfeer zat er goed in en er werd 
veel gelachen. 

Goede opkomst
Wij willen met de VIP-dag onze 
trouwste bewoners in het zonnetje 
zetten. Directeur-bestuurder 
Marieke Kolsteeg en verschillende 
medewerkers van Waterweg Wonen 
waren er voor een ‘gezellig praatje’ 

met de bewoners. De VIP-dag is 
een leuke manier om in contact te 
blijven met de oudste huurders. n

Op 10 september organiseerde Waterweg Wonen een VIP-dag voor haar Gouden bewoners. 
Dit zijn bewoners die minimaal 50 jaar een woning huren van Waterweg Wonen. Zij ontvingen 
een uitnodiging voor een heerlijke high tea.

Nog enkele appartementen beschikbaar. 
Kijk op onze website (bij nieuws) voor meer informatie over de woningen.
Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar: woongeluk@waterwegwonen.nl

Het ontvangstcomité stond klaar om de bewoners te ontvangen.
Onder het genot van een heerlijke high-tea konden de 

bewoners gezellig met elkaar in gesprek.

Tijdens een quiz moesten de bewoners vragen over Vlaardingen en Waterweg Wonen beantwoorden.

De 85-jarige mevrouw Haars (links) huurt al 63 jaar een woning. 

Ze woonde als kind ook al in dezelfde straat. In totaal ontvingen wij maar liefst 117 ‘gouden bewoners’.

Tafel 12 was de winnaar van de quiz. De deelnemers wonnen 

een zakje heerlijke IJzerkoekjes.

Kijk op onze website 
voor een filmpje van  
deze middag!

http://www.panart.nl
https://www.waterwegwonen.nl/over-waterweg-wonen/nieuws/wilt-u-samen-woongeluk-delen/
mailto:woongeluk%40waterwegwonen.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=I86rl5aStw0&feature=youtu.be
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Bewonersavond met een 
feestelijk tintje op 16 oktober

Aanpassing liften Marnixflat 

De Huurdersraad bestaat 10 jaar. Dat gaan 
we vieren. Op 16 oktober houden we onze 
halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor 
alle huurders van Waterweg Wonen. 

Voor de pauze behandelen we de vaste punten van de 
ALV. Na de pauze is het feest. We blikken kort terug op 
de afgelopen 10 jaar en wat wij in die periode bereikt 
hebben. Wij streven naar een gezellige avond met 
een passende omlijsting. Zoals gebruikelijk wordt de 
avond gehouden in de recreatiezaal van de Marnixflat, 
Marnixlaan 1.  
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Om 19.30 uur 
beginnen we met het formele gedeelte en daarna  
wordt het feestelijk. 
U bent van harte welkom op deze avond!

Spreekuur Huurdersraad
Het spreekuur draait nu ongeveer 5 maanden. In die 
periode hebben zich zo’n 15 huurders gemeld met 
soms heel heftige problemen. Wij zijn naar die huurders 
toegegaan om ter plekke te zien en te horen waar het om 
ging en wat precies het probleem was. 
Wat wel is opgevallen is dat een goede controle door 
Waterweg Wonen, bij een verhuizing, noodzakelijk is. Ook 
is het van belang dat de huurders door Waterweg Wonen 

In de Marnixflat zijn we vanaf 5 
augustus bezig met grote werkzaam-
heden aan de liften. De liften stoppen 
straks beide op elke verdieping. Wel zo 
fijn voor de bewoners! Omdat de liften 
tegelijk worden aangepast, bouwden 
we een tijdelijke lift aan de buitenkant 
van het woongebouw.

Deze werkzaamheden zijn best 
ingrijpend voor onze bewoners. 
Daarom wilden we vooraf wat leuks 
doen. Iedereen kreeg een gezellig 
plantje. De mensen waren blij 
verrast! De planning is dat vanaf eind 
september de gewone liften weer in 
gebruik zijn. nZit u ook met een probleem? Over uw woning? 

Uw omgeving? Uw wijk?
U komt er met Waterweg Wonen niet uit?
Het is geen zaak voor de geschillencommissie?
U wilt advies of hulp? Wij helpen u graag.
Maak even een afspraak; mail ons: 
spreekuur.huurdersraad@kpnmail.nl

Heeft u suggesties voor een betere klantgerichte 
aanpak? Wij horen het graag van u.

Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een 
mail naar: huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl

De tijdelijke lift aan de buitenzijde.

Medewerkers van Waterweg Wonen verrasten de bewoners met een plantje.

• Niet voeren! 
• Plaats ‘Bird free optische 

gel’-bakjes. Vogels zien Uv-licht 
waarvan zij denken dat het vuur 
is. De waaghals die toch naar de 
bakjes gaat, vindt de geur die 
erin zit weerzinwekkend;

• Plaats duivenpennen op uw 
balkonrand;

Voorkom  
duivenoverlast!
Wist u dat een duif ongeveer veertien kilogram mest per jaar 
achterlaat? Dat wil niemand op zijn balkon of tegen het raam. 
Bovendien bevat duivenpoep bacteriën die mensen ziek kunnen 
maken. Belangrijk dus om duivenoverlast te voorkomen.  
Wij zetten de tips voor u op een rij:

aan het woord

• Maak een slinger van oude cd’s.  
De schittering verjaagt de duiven;

• Plaats een draad of touwtje over uw 
balkonrand of span een net; 

• Verjaag duiven met een planten-
spuit. De duiven komen daardoor 
minder snel terug;

• Strooi peper of kaneel. 
Duiven hebben een hekel aan  

sterke en pittige kruiden;
• Plaats nep-roofvogels.

Om de duiven effectief te verjagen, 
is het belangrijk dat uw actie een 
buurtactie is. Ga in gesprek met uw 
buren om de overlast met elkaar 
terug te dringen. n

goed op de hoogte worden gesteld over wat wel en niet 
kan bij het zelf aanbrengen van voorzieningen. Het zou 
handig zijn als in Watermerk aandacht wordt gegeven 
aan dit belangrijke onderwerp. 
Ook is het van groot belang dat Waterweg Wonen goed 
kijkt naar de omstandigheden waarin een huurder zit.
We hopen dat Waterweg Wonen van goed naar beter gaat 
in de manier waarop ze met huurders omgaat. n

mailto:spreekuur.huurdersraad%40kpnmail.nl?subject=
mailto:huurdersraad.waterwegwonen%40kpnmail.nl?subject=
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Uit ons netwerk

“Wij vertellen hoe Nederlanders wonen”

Vluchtelingen en asielzoekers 
die in Nederland mogen gaan 
wonen moeten in Nederland  
op inburgeringscursus. 

Wendy Groenewoud is NT2-
docent van NL Educatie.  
Voor Vluchtelingenwerk geeft 
zij inburgeringscursussen in 
Vlaardingen. Hiervoor werkt zij 
samen met Waterweg Wonen. 

Waaruit bestaat de samenwerking 
met Waterweg Wonen? 
“Wijkmeesters Mieke Dooren en Adil 
Mjahed verzorgen twee keer per jaar 
een les in mijn inburgeringscursus. 
Deze les gaat over wonen. Tijdens de 
les krijgen de cursisten uitleg over wat 
er komt kijken bij het huren van een 
woning.” 

Wat voor onderwerpen  
komen aan bod? 
“Veiligheid, leefbaarheid en Neder-
landse gebruiken op het gebied van 

wonen. Bijvoorbeeld: Hoe houd je de 
woning veilig en netjes? Dan hebben 
we het over rookmelders, ventileren, 
afval en overlast. In de lessen krijgen 
zij ook tips over wat zij kunnen regelen 
met de woningcorporatie. En hoe zij 
dat moeten doen.” 

Hoe reageren de cursisten hierop? 
“Zij vinden het geweldig. De 
wijkmeesters van Waterweg Wonen 
houden een duidelijke presentatie 
en zijn erg behulpzaam. Zij doen 
hun best om de mensen op weg te 
helpen in een nieuw land met andere 
gewoontes.”

Is deze aanpak nieuw? 
“Nee, ik ben hier een tijdje geleden 
mee begonnen. In de cursus komen 
verschillende thema’s langs. Voor 
sommige thema’s vraag ik dan 
hulp aan mensen die veel van het 
onderwerp afweten.” 

Wat vinden cursisten het vreemdst in 
Nederland? 
“Dat wij om vijf of zes uur ’s avonds 
pas warm eten. En dat wij zoveel feest-

dagen kennen. Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag kennen zij vaak niet. 
Want in veel landen waar asielzoekers 
vandaan komen is het nog oorlog.”

Waar zijn de nieuwkomers blij mee? 
“De gastvrijheid van Nederlanders. 
Asielzoekers zijn heel blij met de hulp 
van organisaties, maar ook van de 
mensen zelf. Er staan altijd mensen 
klaar om mee te gaan naar een 
afspraak. Op een school, bij de dokter 
of bij een hulporganisatie. Er zijn veel 
hulporganisaties. Maar als je de taal 
nog niet spreekt, is het lastig om die te 
vinden.”

Wat zou er nog kunnen verbeteren? 
“Ik zou willen dat meer asielzoekers 
vrijwilligerswerk doen tijdens hun 
inburgering. Dan leren zij veel sneller 
de taal. En raken zij sneller thuis in 
Nederland. Ik probeer mijn leerlingen 
daar wel toe over te halen. Maar dat is 
eigenlijk niet mijn taak.” n

Wendy Groenewoud: ”Asielzoekers zijn heel blij met de hulp van organisaties, maar ook van de mensen zelf.”

Volg onze Facebook- 
pagina voor leuke 
tips en weetjes!

Wij werken samen met B

B
B is het ‘Bondgenootschap 
Basisvaardigheden’. 
 
Dit Bondgenootschap helpt mensen 
Beter leren lezen, schijven of 
rekenen, Budgetteren, Betaald werk 
vinden of Belastingaangifte doen 
via internet. 

Wij zijn er enthousiast over 
het werk van B en helpen hen 
graag! Samen zetten we ons 
in om de laag geletterdheid 
en schuldenproblematiek in 
Vlaardingen te verminderen. n

We ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst met B.
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Leefbaarheid

Uw idee voor een leefbare buurt  
is bijzonder welkom
Afgelopen jaar hebben we goed 
naar onze klanten geluisterd. 
Een van uw opmerkingen 
was dat Waterweg Wonen te 
veel regels heeft. Bijvoorbeeld 
als u steun vroeg om iets te 
organiseren voor een leefbare 
buurt. Daarom gaan wij dit 
makkelijker maken. 

Wat is leefbaarheid eigenlijk? Dat 
vroeg Waterweg Wonen aan een aantal 
huurders. Rob Kunst, beleidsadviseur 
klant: “In bijeenkomsten vertelden zij 
dat schoon, heel en veilig belangrijk is. 
Maar dat niet alleen. Zij vinden dat elkaar 
ontmoeten ook bij leefbaarheid hoort. 
Bewoners lieten weten wat zij van ons 
verwachten, bijvoorbeeld minder regels. 
En wat zij zelf willen doen. Dat hebben 
wij opgeschreven in het kompas voor 
leefbaarheid.”

Mailen of bellen
In het kompas staat dat Waterweg Wonen 
het makkelijker maakt voor huurders om 
iets te organiseren, vertelt Rob. “Vroeger 

was dat ingewikkeld. Wij verwachtten 
te veel van bewoners. Nu is een mail 
of telefoontje naar een wijkmeester of 
woonconsulent genoeg. Natuurlijk moet 
de activiteit met leefbaarheid te maken 
hebben. Dus schoon, heel en veilig óf 
elkaar ontmoeten. Wij helpen bij het 
organiseren ervan. Ook een hapje en 
drankje horen daarbij.”

Bij elkaar brengen
Waarom doet Waterweg Wonen dit 
eigenlijk? Rob: “We willen voorkomen dat 
de wijken achteruit gaan. Daarom zetten 
wij zelf een stap vooruit. Wijkmeesters 
en andere medewerkers gaan vaker op 
pad in ‘onze’ buurten. Huurders zullen 
ons meer zien. Maar wij vragen ook iets 
van bewoners, want wij kunnen het niet 
alleen. Wij willen hen enthousiast maken 
om iets te organiseren. Als bewoners 
elkaar kennen en samen dingen doen, 
ontstaat er meer begrip voor elkaar. Dat 
zorgt voor een fijnere leefomgeving.” 

Kleine dingen
Wie iets wil organiseren, is dus van harte 
welkom, vertelt Stephan Oosterwijk, 
consulent beheer. “Een nieuwjaars-
borrel, samen kerststukjes maken of 

een schoonmaakactie: het kunnen kleine 
dingen zijn. Bewoners mogen altijd 
bij ons aankloppen. Bijvoorbeeld om 
een uitnodiging te printen. Of voor een 
bijdrage. Bel of mail met onze consulent 
beheer en bespreek het idee. Wij helpen 
graag. En wij delen deze successen weer 
met andere huurders. In Watermerk, op 
onze website of op Facebook.” n

Een goede mix

De presentatie van de brandweer 
op Zwaluwenlaan Even afgelopen 
voorjaar was nuttig én gezellig. 
Daarom is het een mooi 
voorbeeld van een leefbaarheids-
actie ‘nieuwe stijl’. De bewoners-
commissie en Waterweg Wonen 
vroegen brandweervrouw Huizer 
te vertellen over brandveiligheid. 
Bewoners kregen tips om brand 
te voorkomen en wat te doen 
bij brand. Daarna was er tijd om 
gezellig bij te praten. Waterweg 
Wonen betaalde de hapjes en 
drankjes, vrijwilligers verzorgden 
de catering. n

Maak eens een soep van pompoen

Vermoeden drugspand 
is het melden waard

Een sterke wietgeur, veel in- en uitloop 
van mensen en geluidsoverlast, 
vooral in de avonduren. Dat kunnen 
tekens van verboden praktijken zijn. 
Buurtbewoners hebben vaak zo hun 
vermoedens. Maar durven geen 
melding te doen. Toch is dit wel aan te 
raden. Een drugspand bij u in de buurt 
kan heel gevaarlijk zijn. U kunt ook 
anoniem melden.  

Illegaal stroom aftappen gevaarlijk
Hennepkwekerijen tappen bijna altijd 
illegaal stroom af. De installaties 
zijn onbetrouwbaar en leveren voor 
de buurt brandgevaar op. Daarom 
roept Waterweg Wonen bewoners op 
verdachte situaties te melden. 

Burgemeesterssluiting
Vindt de politie na een inval drugs of 
een drugslab? Dan maakt de politie of 

gemeente direct een eind aan de  
gevaarlijke situatie. En volgt de 
zogeheten ‘burgemeesterssluiting’.  
Dit is een wettelijke bevoegdheid van 
de burgemeester om het pand tijdelijk 
ontoegankelijk te maken. De woning-
sluiting kan 3, 6, 9 of 12 maanden duren. 
Dit hangt af van hoeveel drugs de politie 
vindt. 

Proces
Na het ontvangen van een melding 
gaat de politie eerst op onderzoek uit. 
Dan volgt voorbereiding van de inval. 
Dit kost meestal twee tot drie weken. 
Daarna vindt leeghalen en sluiting 
plaats. In de meeste gevallen vertrekt de 
huurder na een burgemeesterssluiting. 
Vrijwillig of gedwongen. Daarna komt de 
woning weer vrij voor Waterweg Wonen 
voor de verhuur. Maar dit kan pas nadat 
de gemeente de woning weer vrijgeeft. 

Elk jaar sluit de gemeente verschillende drugspanden in 
Vlaardingen. In 2018 waren dat er 19. Meer dan de helft bleken 
panden van Waterweg Wonen te zijn. Heel vervelend, maar 
helaas niet te voorkomen. Waterweg Wonen is oplettend en 
vraagt bewoners dit ook te zijn.

Waar melden? 
Vermoedt u illegale praktijken in uw 
buurt? Aarzel niet en doe een melding bij:
• www.meldmisdaadanoniem.nl 

of bel 0800 - 7000
• www.politie.nl  

of bel 0900 - 8844
• www.waterwegwonen.nl  

of bel (010) 248 88 88
• www.vlaardingen.nl  

of bel (010) 248 40 00 n

Wat heb je nodig?
•   800 gram pompoenstukjes
•   1 eetlepel olijfolie
•   1 eetlepel curry
•   1 ui
•   1 teentje knoflook
•   3 dl groentebouillon
•   2 dl kokosmelk
•   Zout, peper en curry
•   Eventueel een beetje room

Hoe maak je het klaar?
1. Warm een scheutje olijfolie op in 
een grote pan. Bak de fijngehakte ui en 
knoflook samen met 1 eetlepel curry 
zachtjes aan.

2. De pompoenblokjes toevoegen 
en kort meebakken. Dan met kleine 
beetjes de groentebouillon en 
kokosmelk erbij. 

3. Kook het 20 - 30 minuten zachtjes, 
met de deksel op de pan. 

4. Als laatste de soep pureren met 
een staafmixer en breng de soep op 
smaak met zout en peper.

5. Serveer de soep met een scheutje 
room voor de liefhebbers.
Gezond en lekker…  
Eet smakelijk! n

http://www.meldmisdaadanoniem.nl
http://www.politie.nl
http://www.waterwegwonen.nl
http://www.vlaardingen.nl
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In juli 2019 tekenden Waterweg 
Wonen, woningstichting 
Samenwerking en ROGplus de 
samenwerkingsovereenkomst  
‘Met oog op de toekomst’.  
De samenwerking moet ervoor 
zorgen dat ouderen en mensen 
met een beperking duidelijkheid 
krijgen over de mogelijkheden 
die een bijdrage leveren aan 
zelfstandig wonen. 

Aanpassen of verhuizen?
Een valpartij bijvoorbeeld kan voor 
ouderen grote gevolgen hebben. 
Woningcorporaties en gemeenten 
gaan er samen voor zorgen dat 
ouderen en gehandicapten langer en 
comfortabeler thuis kunnen wonen. Als 
huurders slechter ter been worden of 
iets gaan mankeren zijn soms aanpas-
singen in de woning nodig. 

Ze kunnen er een handicap aan 
overhouden. Hun woning past dan 
niet meer bij de veranderde situatie. 
De woning is bijvoorbeeld niet 
geschikt voor een rolstoel. En dan? Is 
aanpassing van de woning mogelijk? 
Of is het beter te verhuizen naar een 
nieuwe woning die beter bij hun 
situatie past? En wat als een bewoner 
een scootmobiel nodig heeft? Wordt de 

Goede samenwerking 
Partijen gaan met elkaar op zoek 
naar mogelijkheden die een bijdrage 
leveren aan het zelfstandig wonen 
van oudere mensen met een fysieke 
beperking. Partijen hopen gezamenlijk 
tot de juiste maatwerk-oplossingen te 
komen, waardoor mensen langer thuis 
kunnen blijven wonen. n

Samenwerken met ROGplus

Vlaardingse woningcorporaties en 
ROGplus slaan handen ineen 

Ondertekening ‘Met het oog op de toekomst’
Van links naar rechts: De heer A. (Anton) Genabeek, directeur-bestuurder ROG plus, mevrouw 
M.W.H. (Marieke) Kolsteeg, directeur-bestuurder Waterweg Wonen, de heer M. (Marc) van 
de Velde, directeur-bestuurder Woningstichting Samenwerking en mevrouw J. (Jacky) Silos, 
wethouder gemeente Vlaardingen. 

Op 1 juli 2019 verhoogde 
Waterweg Wonen de huur.  
Is uw huur hoog en uw 
inkomen laag? Misschien kunt u 
huurbevriezing krijgen. Dit houdt 
in dat de huur blijft zoals hij was. 
In speciale gevallen is zelfs een 
huurverlaging mogelijk.  
Perry Graute van Waterweg 
Wonen vertelt over de hulp die 
zij huurders bieden.  

 “Wij schatten in dat zo’n duizend van 
onze huurders recht kunnen hebben 
op huurbevriezing”, legt Perry Graute 
uit. “Deze duizend huurders hebben 
wij in de huurverhogingsbrief verteld 
dat ze mogelijk voor huurbevriezing in 
aanmerking kunnen komen. Op deze 
brief kregen wij maar 50 reacties.” 

Inloopspreekuren
“Daarom hebben we deze huurders 
nog een extra brief gestuurd waarin 
wij uitleg gaven over huurbevriezing. 
En hebben mijn collega’s Lida Gorman, 
Stefien de Jong en ik inloopspreekuren 
voor hen georganiseerd”, gaat Perry 
Graute verder. “Op 21 en 27 mei stond 

een team medewerkers ’s avonds 
klaar om deze huurders te helpen. Wij 
keken of zij in aanmerking kwamen 
voor huurbevriezing en hielpen met 
de aanvraag. Met de inloopspreekuren 
hebben wij nog eens tachtig huurders 
bereikt. Ook heeft een aantal huurders 
schriftelijk een verzoek tot huurbe-
vriezing ingediend naar aanleiding van 
deze brief.” 

Nog veel huurders niet gereageerd
“Na de brief met uitleg en twee inloop-
spreekuren, hebben we uiteindelijk 
250 aanvragen tot huurbevriezing 
ontvangen. Dat zijn er nog steeds geen 
duizend. Wij roepen daarom huurders 
op contact met ons op te nemen. Weet 
u niet zeker of u recht heeft op huurbe-
vriezing? Bel gerust. Wij staan klaar om 
te helpen. Samen met u bekijken wij 
de mogelijkheden”, zegt Perry Graute.

Meer doen voor onze huurders
Waterweg Wonen probeert op deze 
manier huurders te helpen. Perry 
Graute: “Waar ik zo blij mee ben, is 
dat onze organisatie  huurders echt 
een helpende hand wil bieden. Door 
mee te denken en door ze te helpen. 
Dat maakt mijn werk zo leuk en 
waardevol.” n

Wanneer komt u mogelijk in 
aanmerking voor huurbevriezing?

Hoeveel personen wonen er in 
uw huis?

•   1 of 2 personen: 
Ontvangt u of heeft u recht op 
huurtoeslag? En betaalt u meer 
dan 607,46 euro huur?
Kunt u beide vragen met 
‘ja’ beantwoorden? U komt 
mogelijk in aanmerking voor 
huurbevriezing of huurver-
laging. 

•   3 of meer personen: 
Ontvangt u of heeft u recht op 
huurtoeslag? En betaalt u meer  
dan 651,03 euro huur? 
Kunt u beide vragen met 
‘ja’ beantwoorden? U komt 
mogelijk in aanmerking voor 
huurbevriezing of huurver-
laging. 

Wat moet u doen? 
Om te kunnen beslissen of u 
recht heeft op een lagere huur of 
huurbevriezing, heeft Waterweg 
Wonen het volgende van u nodig:

• Als u huurtoeslag ontvangt 
Een kopie van uw Voorschot-
beschikking huurtoeslag 2019.

• Als u geen huurtoeslag 
ontvangt 
Een zogenaamd IBRI-formulier 
(inkomensverklaring) over 2018 
van iedereen die op uw adres 
staat ingeschreven. 
Dit formulier kunt u krijgen bij 
de Belastingdienst, 
telefoonnummer 0800-0543. 

“Zo’n duizend huurders kunnen 
huurbevriezing krijgen”

scootmobiel vergoed? Is er plaats voor 
de scootmobiel? 

Dit zijn vragen waar verschillende 
organisaties over gaan. Door de 
toenemende vergrijzing is het aantal 
scootmobielen  sterk gestegen. Maar 
bij veel woningen is geen plaats voor 
stalling. Een scootmobielpool kan dan 
bijvoorbeeld een oplossing zijn.

Onderhoud 
en beheer 
openbaar 
groen

Sinds 2018 is al het onderhoud van 
groen en bestrating van de openbare 
ruimte in beheer en ouderhoud van 
de gemeente Vlaardingen. Het blijkt 
dat nog niet iedereen hiervan op 
de hoogte is. Het gaat dan om de 
ruimte rondom onze woningen die als 
openbaar gebied wordt gebruikt.  
(Dus niet de achterpaden.) 
Zo krijgt de openbare ruimte een  
meer eenduidige uitstraling. 

U kunt bij de gemeente Vlaardingen 
terecht met vragen en meldingen 
hierover. Dit kan via de  
BuitenBeterApp of  
www.vlaardingen.nl/buitenlijn. n

http://www.vlaardingen.nl/buitenlijn


1 3s e p t e m b e r  2 0 1 9W a t e r m e r k1 2

De 
Nieuwe 
Vogelbuurt
zingt  
verder!

Bekijk het laatste koopaanbod op onze website:  
www.waterwegwonen.nl/ik-wil-kopen/

Benieuwd naar onze koopwoningen?

Nu in verkoop: Winkelhoeve 40, speels en zeer royaal 5-kamer appartement!  
Vraagprijs 200.000 Euro. 

Onderhoud Van der Palmstraat klaarVoorkom 
onnodig  
wachten 
aan de  
telefoon Voor het onderhoud Na het onderhoud

Het nieuwbouwproject 
De Zangvogel komt eraan 
Het zusje van de Broedvogel 
gaat dit najaar in verkoop. In dit 
nieuwe plan komen maar liefst 
174 eengezinswoningen, vlakbij 
de Kindervallei. Duurzaamheid 
staat centraal. Alle woningen 
zijn gasloos en krijgen een 
eigen bodemwarmtepomp en 
zonnepanelen.

Uitgebroed!
Alle woningen van de laatste fase 
van De Broedvogel zijn in september 
opgeleverd. Hiermee is het 
nieuwbouwproject De Broedvogel 
‘uitgebroed’. In totaal zijn er 19 
huurwoningen en 173 koopwoningen 
gerealiseerd in de wijk. En met nog 
ruim 200 nieuwbouwwoningen in het 
vooruitzicht gaat De Nieuwe  
Vogelbuurt vrolijk door!

Zingende vogels
De eerste fase van de Zangvogel 
telt in totaal 67 eengezinswoningen. 

De eerste 35 woningen, gelegen 
aan de Spechtlaan, Meerkoetstraat, 
Patrijsstraat en Meeuwenstraat, gaan 
binnenkort. De eerste sfeerimpressies 
zijn te bewonderen op de vernieuwde 
website van De Nieuwe Vogelbuurt.

Interesse?
Heeft u interesse in de Zangvogel 
of bent u benieuwd naar de laatste 
ontwikkelingen in De Nieuwe Vogel-
buurt? Registreer u dan nu via de 
website www.denieuwevogelbuurt.nl 
en blijf op de hoogte! n

Het onderhoud is vooral te zien aan 
de buitenzijde van het gebouw.  
De voorkant van het gebouw ziet er 
weer fris en netjes uit door de nieuwe 
verflaag en een nieuwe geïsoleerde 
gevel. Verder kwam er nieuwe  
dak bedekking en -isolatie.

Verder kregen de woningen: 
• een nieuwe voordeur
• kunststof kozijnen of verbeterde 

houten kozijnen
• dubbel glas HR++ 

Weer jaren vooruit
Met deze renovatie kunnen de flats 
weer jaren mee. Want in de eerste 
helft van 2018 kregen alle flats al  
een nieuwe cv-installatie. n

Het flatgebouw met 48 woningen aan de Van der Palmstraat staat er weer netjes bij.  
In april van dit jaar startten de renovatiewerkzaamheden. In ruim vier maanden tijd  
kreeg het flatgebouw een flinke opknapbeurt.

Wat betekent dit
Zodra er meer dan 4 wachtenden aan 
de telefoon zijn, bellen wij u dezelfde 
dag terug!

Iedere beller die meer dan 4 
wachtenden voor zich heeft, krijgt de 
keuze om teruggebeld te worden. 

Toets dan een 3 en spreek duidelijk 
uw naam en telefoonnummer in. 

Wij bellen u dan dezelfde dag nog 
terug. Maak vooral gebruik van deze 
mogelijkheid! Dat scheelt u onnodige 
wachttijd. 

Als uw vraag geen spoed heeft kunt u 
ons natuurlijk ook wat later op de dag 
bellen. n

Tussen 9.00 en 10.30 uur in de 
ochtend lopen de wachttijden 
aan de telefoon nog weleens op. 
Maak dan vooral gebruik van de 
BEL ME TERUG mogelijkheid.

http://www.waterwegwonen.nl/ik-wil-kopen/
http://www.denieuwevogelbuurt.nl
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Wilt u graag een overkapping maken? 
Of een kattenluik plaatsen? Waterweg 
Wonen maakt het graag mogelijk om uw 
woning aan te passen. Zodat u zich thuis 
voelt in uw huis. 

Wist u dat u vooraf onze  
toestemming nodig heeft?
Voor de meeste veranderingen 
die u wilt aanbrengen is vooraf 
toestemming nodig. Het moet 

namelijk veilig en op de goede 
manier gebeuren. Als wij uw 
aanpassing goedkeuren, mag het 
bij verhuizing meestal blijven zitten. 
Stemmen wij niet toe, dan mag u het 
niet veranderen.

Wist u dat u soms ook  
naar de gemeente moet?
Voor grote aanpassingen heeft u ook 
een vergunning van de gemeente 

nodig. Bijvoorbeeld voor een 
dakkapel, overkapping of uitbouw. 

Kijk op onze website
Op onze website  
www.waterwegwonen.nl kunt u meer 
lezen. Zoek bij: Ik ben huurder > Zelf 
klussen. In de folder ‘Thuis in uw 
huis’ noemen wij alle aanpassingen. 
Achterin vindt u een aanvraag-
formulier. Veel klusplezier! n

Weetje

Veelzijdig Vlaardingen
Wijkcentrum West zoekt enthousiaste bewoners

Woordzoeker De gegeven woorden zijn -in 
alle richtingen- in het diagram 
verborgen. Sommige letters zijn 
meer dan een keer gebruikt. 
Plaats de resterende letters in 
het oplossingsbalkje voor de 
oplossing van deze puzzel.

Doe mee met de woordzoeker.  
Mail de oplossing naar:  
puzzel@waterwegwonen.nl  
of stuur het op naar:  
Postbus 3, 3130 AA  
Vlaardingen

De oplossing van de nieuwe 
puzzel kan ingestuurd worden 
tot vrijdag 1 november 2019. 
Let op: vergeet niet uw naam, 
adres en telefoonnummer te 
vermelden. Prijswinnaar wordt 
met naam en foto vermeld in 
de volgende editie.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
In gesprek met onze klanten  
voor een goede dienstverlening

De trotse winnaar van de vorige uitgave is  
Mevrouw Holtrop. Ze was heel blij met de 
VVV bonnen ter waarde van  
50 euro en de prachtige bos bloemen. 
Van harte gefeliciteerd!

Aanvragen, Actief, 

Behulpzaam, 

Bewonersavond, Bladeren, 

Buitenlijn, Burgemeester, 

Chocomel, Creatief, 

Cursisten, Daktuin, 

Duivenoverlast, Elektrisch, 

Energiezuinig, Feestelijk, 

Flat, Gastvrij, Gouden, 

Handicap, Helpen, Herfst, 

Huurbevriezing, Inburgering, 

Informatie, Ingrijpend, 

Instuif, Kattenluik, Koel, 

Koffie, Leefbaarheid, 

Liften, Marnixflat, Minters, 

Najaar, Netjes, Onderhoud, 

Openbaar, Opknapbeurt, 

Overlast, Plantje, Quiz, 

Samen, Schilderij, 

Scootmobiel, Sfeer, Situatie, 

Spreekuur, Stalling, 

Toekomst, Toestemming, 

Veilig, Ventileren, 

Verhuizen, Verrassing, 

Vip, Vluchtelingenwerk, 

Vrijwilliger, Watermerk, 

Woongemeenschap, 

Wijkcentrum, Zonnepanelen. 

Inloopspreekuur

Heeft u een idee, vraag of 
probleem? Bezoek dan een van 
hieronder genoemde spreekuren:
• Dinsdag van 13.30 -14.30 uur: 

spreekuur van gemeente, politie, 
Waterweg Wonen en Minters;

• Woensdag van 9.00-11.00 uur: 
spreekuur van het wijkteam 
west; 

• Vrijdag van 13.00-15.00 uur: 
spreekuur van het wijkteam 
west.

Kijk voor meer informatie op 
Facebook bij Wijkcentrum Westwijk.

Uw woning aanpassen? Dit moet u weten:

Aan de Professor Teldersstraat 
10 staat ‘Wijkcentrum West’. 
Bewoners uit de Westwijk kun-
nen hier voor van alles terecht. 
Er zijn elke week leuke activi-
teiten voor jong en oud. Maar 
zijn er problemen bij u thuis of 
in de wijk? Dan staan er mede-
werkers klaar om te helpen. 
Abdel Benomar van Minters 
vertelt. 

Het wijkcentrum heeft tot doel de 
leefbaarheid in de wijk te verbeteren. 

“Het is een ontmoetingsplaats voor 
jong en oud”, legt Abdel Benomar uit. 
“Wij organiseren zelf of samen met 
vrijwilligersorganisaties activiteiten 
in de wijk. Soms vragen wij een 
kleine vergoeding”. 

Voor en door bewoners
“Het is de bedoeling dat bewoners 
de activiteiten zoveel mogelijk zelf  
organiseren. Wij bieden een helpende 
hand. Daarom zijn we altijd op zoek 
naar vrijwilligers die mee willen 
helpen. Wij roepen bewoners op om 
zich bij ons aan te melden. Er is altijd 
wel iets wat u kunt doen. En wat 
bij u past. Het hoeft niet veel tijd te 
kosten.”

Abdel (rechts) in gesprek met een wijkbewoner

Elke woensdagmiddag knutselinstuif 
voor kinderen
“Elke woensdagmiddag zijn kinderen 
uit de wijk tussen 6-12 jaar welkom 
voor de knutselinstuif. Voor 1 euro 
kunnen zij tussen 14.00 en 16.00 uur 
in het wijkcentrum deelnemen aan 
drie activiteiten. Deze bestaan meestal 
uit sporten en bewegen, knutselen en 
koken. Er zijn ook regelmatig andere 
activiteiten in het wijkcentrum. Zoals 
het Repair Café, de kledingbeurs en 
verschillende activiteiten voor kinderen 
en ouders. n

mailto:puzzel%40waterwegwonen.nl?subject=
https://www.facebook.com/wijkcentrum.west.1
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Klantenservice
Waterweg Wonen
Mijn.waterwegwonen.nl
www.waterwegwonen.nl 
info@waterwegwonen.nl 
Telefoon: (010) 248 88 88
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen 

Bezoekadres  
Waterweg Wonen
Van Hogendorplaan 1011
3135 BK  Vlaardingen

Algemene openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
9.00 - 16.30 uur.  

Noodgevallen buiten  
kantoortijden: 
Telefoon: (010) 248 88 88

 

Klacht of geschil
Bent u het oneens met onze reactie 
op uw klacht? Dan kunt u contact 
opnemen met een onafhankelijke 
regionale geschillencommissie: 
de geschillenadviescommissie 
(GAC). Deze commissie behandelt 
geschillen voor huurders van 10 
woningcorporaties in de regio 
Rotterdam. Ook voor huurders van 
Waterweg Wonen.

Op de website van de GAC  
(www.geschillenadvies.com) kunt 
u lezen of, wanneer en hoe u een 
geschil in kunt dienen.

 
Spreekuren
Informatiecentrum Westwijk
Gezamenlijk spreekuur met  
de politie en de gemeente:  
iedere dinsdagmiddag van  
13.30 - 14.30 uur.  
Locatie: Prof. Teldersstraat 10
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Een huurder aan het woord

De heer en mevrouw Van de Vooren 
wonen al 35 jaar in een flat aan de 
Albertine Agneslaan. Zij zetten zich 
beiden actief in voor een prettige 
woonsfeer in hun flatgebouw. Wij 
spraken met meneer Van de Vooren 
over de inzet van hem en zijn vrouw. 

U staat bekend als een actieve huurder.  
Wat doet u zoal? 
“Al jaren organiseren mijn vrouw en ik allerlei 
activiteiten om de flat leefbaar te houden.  
Zo houd ik al jaren de bloembakken van 
de flat bij. In de hal zorgen wij voor een 
kunstwerk dat door en voor bewoners is 
gemaakt. Wij deelden daarvoor schilder-
doeken van 30x30 cm uit. Hierop maakten 
bewoners en hun kinderen hun eigen schil-
derij. Van alle schilderijen samen maakten wij 
een groot kunstwerk.” 

Hoe reageren de flatbewoners hierop? 
“Wij krijgen altijd heel enthousiaste reacties. 
We proberen elk jaar wat schilderijtjes 
te vernieuwen. Helaas is het wel steeds 
moeilijker om bewoners te vinden die hieraan 
willen meewerken. Maar als er nog lege 
plekken zijn, dan maakt mijn vrouw nog een 
paar schilderijtjes. Zij is erg creatief.”

Hoe is de 
sfeer onder de 
bewoners? 
“Goed. Ik kan wel 
zeggen dat wij 
in een fijn flatgebouw wonen. Er zijn meer 
bewoners zoals wij die proberen om het zo 
leuk mogelijk te maken. Elk jaar organiseert 
een aantal bewoners een kerst- of nieuwjaars-
borrel. Dan nemen bewoners zelf hapjes en 
drankjes mee en maken we het gezellig.”

Wat doet u bij de Huurdersraad? 
“Als lid van de Huurdersraad behartig ik de 
belangen van de huurders. Nog zo’n veertig 
procent van de flatbewoners is huurder. Ik 
luister goed naar wat er speelt. Doordat ik lid 
ben van de Huurdersraad heb ik een directe 
lijn met Waterweg Wonen.”

Wanneer gaan meldingen naar de VvE en 
wanneer naar Waterweg Wonen? 
“Veel bewoners weten het verschil niet tussen 
Waterweg Wonen en de VvE. Ik moet dat vaak 
uitleggen. Om het bewoners zo makkelijk 
mogelijk te maken is er een meldpunt bij 
problemen. En dat is Waterweg Wonen. Is het 
de VvE die het probleem moeten oplossen? 
Dan geeft Waterweg Wonen dit aan hun door. 
Goede informatie is heel belangrijk. Daar kan 
ik als lid bij helpen.” n

“Wij willen dat het leuk 
en gezellig is in de flat” 

De heer en mevrouw Van de Vooren.

https://twitter.com/waterwegwonen
https://www.facebook.com/WaterwegWonen/
http://Mijn.waterwegwonen.nl
http://www.waterwegwonen.nl
mailto:info%40waterwegwonen.nl?subject=
http://www.geschillenadvies.com

