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Feestelijke balkonborrel in het centrum

Bewoners proosten vanaf hun balkon gezellig mee.

134 woningen aan de Burgemeester Pruissingel en omgeving krijgen een opknapbeurt. Begin juli 2020
zijn de werkzaamheden officieel gestart met een feestelijke balkonborrel. De bewoners ontvingen thuis
een borrelpakket. Zo konden ze, coronaproof, proosten met Waterweg Wonen en aannemer BIK bouw.
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duurzamer maar krijgen ook een nieuw
aanzicht.
We verwachten dat de werkzaamheden
rond mei 2021 klaar zijn. n

12 Regelmatig in verkoop
4-kamer-appartementen
De Nieuwe Vogelbuurt
Fluitend naar fase 3 van
De Zangvogel
13 “Onze zolder ziet er
nu strak uit”
14

Woordzoeker

15

Weetje
Veelzijdig Vlaardingen
Ontdek je talent bij KADE40!

16

Huurder aan het woord
“Ons kinderkamp was
ondanks corona een groot
succes”

Aan de voorkant van het gebouw zie je goed het verschil voor (rechts) en na de werkzaamheden (links)

Colofon
Redactie:
Waterweg Wonen
Redactionele bijdrage:
Karin van Hoogstraten, Zinnige zinnen
Natalie Blomsma Communicatie
Puzzelpagina: Gossepuzzels,
Baambrugge
Vormgeving en productie:
PanArt communicatie en mediadesign
Fotografie:
Landa Penders
Ron van Rossum
SolarNRG Trading
Waterweg Wonen
Zien24

We hebben een filmpje gemaakt. Zo kunt u terugkijken op een
geslaagde borrel. Ook laten we mooie beelden van bovenaf zien.
U vindt onze filmpjes hier: www.waterwegwonen.nl/filmpjes.
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Drone zet zonnepanelen van
De Keerkring op foto
De mooie flat grenst aan Park ’t Nieuwelant en telt 54
appartementen. Het gaat om 17 huur- en 37 koopwoningen.
Kees Zegers woont er zelf en is technisch commissielid
van de VvE. “We hebben de afgelopen jaren de lampen in
de openbare ruimten vervangen door ledverlichting. Zo
kregen we wat geld in de reservepot. Daarvan hebben we
nu zonnepanelen gekocht. 100% van de eigenaren stemde
ermee in, dus ook Waterweg Wonen. Zonnepanelen zijn
duurzaam, energiezuinig en leveren geld op.”

Iets lagere stroomkosten
Dat laatste is ook fijn voor de huurders. Manuel Vissers
vertegenwoordigt Waterweg Wonen als groot-eigenaar in
de VvE-vergaderingen. Hij vertelt: “De zonnepanelen leveren
duurzame stroom. Die wordt benut voor algemene ruimten,
zoals de liften en verlichting. Daardoor vallen de algemene
stroomkosten voor de huurders iets lager uit.”
Prachtige luchtfoto met de zonnepanelen op het dak van De Keerkring

Midden in coronatijd takelde een bouwkraan
54 zonnepanelen op de hoogste flat van
De Keerkring in de Van Maanenstraat.
De Vereniging van Eigenaren (VvE) koos voor
deze investering in de toekomst.

SolarNRG Trading installeerde de
zonnepanelen op het hoogste dak.
Deze gaan elk jaar zo’n 15.000
kilowattuur opleveren. Het bedrijf
maakte er luchtfoto’s van met een
drone. Rechts op de foto is een deel
van het lage dak te zien. “We hopen
daar over een paar jaar panelen te
leggen”, besluit Kees Zegers. n

Een beter milieu
begint bij jou thuis

Regel zelf uw nieuwe keuken, toilet of badkamer
Is uw keuken 18 jaar oud? Uw
badkamer of toilet 30 jaar oud? Dan is
het tijd voor vernieuwing! Waterweg
Wonen betaalt de kosten voor de
standaardopstelling. Lees hier hoe u
dit kunt regelen.
Is uw keuken, badkamer of toilet nog
niet zo oud, maar wilt u hem toch
vernieuwen? Dat kan. U betaalt dan
een vergoeding voor de jaren dat er
eerder vervangen wordt. Een nieuwe
keuken of badkamer kost € 100,- per
jaar. Een nieuw toilet € 50,- per jaar.

Wat moet u doen?
Maak een afspraak met onze afdeling
Woonservice. Een medewerker komt
langs om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. U kunt kiezen uit
verschillende opties. U krijgt daarna

een offerte, waarin staat wat u heeft
gekozen. In de offerte staat ook of u
extra moet betalen. Na uw getekend
akkoord gaat Waterweg Wonen aan
de slag.

Twee maanden
De aannemer neemt contact met u op
over de planning. Na ongeveer twee
maanden heeft u een nieuwe keuken,
badkamer of toilet. Waterweg Wonen
is daarna zoals altijd verantwoordelijk
voor het onderhoud. Dit geldt niet voor
keukenapparatuur. U bent namelijk zelf
eigenaar van deze apparaten.
Meer weten?
Kijk op onze website
www.waterwegwonen.nl. Of bel met
onze afdeling Woonservice, telefoon
(010) 248 88 88. n

U kunt kiezen uit verschillende opties
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Huurdersraad staat voortaan ook op Facebook
en heeft een website in ontwikkeling
Bewonersavond/Algemene Ledenvergadering
Onze bewonersavond van april kon niet doorgaan
vanwege de coronacrisis. Onze werkzaamheden zijn
wel doorgegaan en op 1 juli is de Kascontrolecommissie
bijeen gekomen, in ons kantoor aan de Marnixlaan, om
de financiën van de Huurdersraad te controleren. Deze zijn
goedgekeurd.
De beperkingen rond het Covid-19 virus zorgen
nog steeds voor problemen om bijeenkomsten te
organiseren. De Huurdersraad zal de bewoners
commissies en contactpersonen raadplegen over het
houden van een digitale ledenvergadering. Op basis
van deze reacties besluiten wij of en hoe we kunnen
vergaderen.
Galerijen in Vlaardingen Holy
Bij de flats waar zich problemen voordoen met galerijen
en balkons heeft Waterweg Wonen planteams gevormd.
Iedere flat heeft een team waarin gesproken wordt
over oplossingen en communicatie. Leden van de
Huurdersraad nemen plaats in de drie planteams.
Waterweg Wonen houdt ook in iedere flat spreekuur.
Heeft u nog vragen of problemen waar u met
Waterweg Wonen niet uitkomt? Dan kunt u bij ons
een afspraak maken voor het spreekuur. n

huurdersraadwaterwegwonen.nl



facebook.com/Huurdersraad-Waterweg-Wonen
instagram.com/huurdersraadwaterwegwonen/

	We hebben ook een nieuw e-mailadres:
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl

Spreekuur
Zit u 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
U kunt ook bellen: 06 - 39 86 53 78.
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Lizanne van Lopik en Arjen Kocks helpen u graag!

“Bel ons als u de huur niet kunt betalen”
Door de coronacrisis hebben
meer huurders moeite om de
huur te betalen, omdat hun
inkomen in één keer daalde.
Dat is zeker geen schande.
“We helpen huurders om een
oplossing te vinden. Laat de
schuld niet oplopen, maar bel
of mail ons.” Dat vertellen
Lizanne van Lopik en Arjen
Kocks van Waterweg Wonen.

In één keer valt het inkomen weg
Lizanne is medewerker Incasso en
werkt ook bij het Woonpunt. Zij spreekt
veel huurders met een achterstand
in het betalen van de huur. “Dat zijn
bijvoorbeeld mensen die in de horeca
werkten en wachten op een uitkering.
Of mensen met een nulurencontract.
Of ZZP’ers die zonder werk zitten.
Zo sprak ik een zwangere huurder,
die als ZZP’er in de zorg werkte. Ze
durfde niet te gaan werken, omdat ze
in de risicogroep zat. Heel begrijpelijk.
Daardoor had ze geen inkomen.”

Huurders schamen zich
“Vaak schamen deze huurders zich”,
zegt Lizanne. “Dat is niet nodig.
Ze zijn niet de enige. Na één maand
achterstand sturen we een brief.
Daarna gaan wij bellen. Samen
zoeken we naar een oplossing. Dat kan
bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn.
Wij vragen onze huurders: wacht niet
te lang, maar bel ons zelf. Hoe eerder,
hoe beter.”
Huisbezoek als huurders de telefoon
niet opnemen
Sommige huurders met een huur
achterstand nemen de telefoon niet
op. Zij lezen ook de brieven niet.
“Dat kunnen kwetsbare huurders zijn,
die door corona geïsoleerd raakten.
Vaak hebben zij meer problemen.
Bij deze mensen gaan wij op
huisbezoek. We kunnen hen in contact
brengen met het wijkteam, een
budgetcoach of andere hulp.”
Soms is huurbevriezing mogelijk
Voor een deel van de huurders is - los
van corona - huurbevriezing mogelijk.
In dat geval blijft de huur gelijk aan die
van het jaar ervoor. Arjen, medewerker

Huuradministratie, vertelt voor wie
dat geldt. “Het gaat om huurders
die een kale huur van 619,01 euro of
meer betalen. Zij kregen in april al
een brief van ons. Of de huur gelijk
kan blijven, hangt vooral af van hun
inkomen. We hebben al bij ruim 300
huurders de huurprijs bevroren, maar
wij denken dat er meer huurders recht
op hebben.”

Mail of bel over huurbevriezing
Als de huur gelijk blijft, kan dat zo
10 tot 20 euro in de maand schelen.
Arjen: “Dat is echt de moeite.
Zeker omdat het meestal om huurders
gaat van wie het inkomen is gedaald.
Bijvoorbeeld éénoudergezinnen,
ouderen of mensen in de bijstand.”
Zij kunnen mailen naar
huurtehoog@waterwegwonen.nl
of bellen naar Waterweg Wonen
op (010) 248 88 88. Ze moeten zelf
hun inkomensgegevens aanvragen,
maar wij helpen hen graag op weg.” n
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CV-storing!
Wat nu?
U heeft een cv-ketel in uw
woning. U wilt douchen maar
er komt geen warm water. Of u
zet de thermostaat hoger maar
de radiatoren worden niet warm.
U heeft vermoedelijk een storing
in uw cv-ketel.
Dat is natuurlijk heel vervelend!
U kunt contact opnemen met Waterweg
Wonen, maar misschien kunt u het
probleem zelf snel en simpel oplossen.
We hebben hiervoor een aantal
richtlijnen voor u op een rij gezet.

De druk van de cv-ketel is te laag
De druk moet tussen 1,5 en 2 bar zijn. U
ziet de druk op de meter bij de cv-ketel.
Het kan eruitzien als een soort klokje of
is digitaal af te lezen. Is de druk lager?
Dan moet de cv-ketel bijgevuld worden.

Wilt u weten hoe? Lees dan onze
kluswijzer op www.waterwegwonen.nl/
ik-ben-huurder/informatie.
Heeft u een serviceabonnement?
Of heeft uw complex een complex
beheerder? Dan kunt u Waterweg Wonen
bellen om de ketel te laten bijvullen.

De druk van de cv-ketel is goed,
maar toch werkt hij niet
Is de druk tussen 1,5 en 2 bar, en doet
de ketel het toch niet? Dan kunt u

de cv-ketel resetten. Dit kunt u doen
met de resetknop. Kunt u de knop
niet vinden? Haal dan de stekker van
de cv-ketel er een paar seconden
uit. En doe hem daarna weer in het
stopcontact. De ketel gaat nu resetten.

De cv-ketel werkt nog steeds niet
De druk van de ketel is goed. U heeft
gereset. En toch werkt de cv-ketel nog
niet. Bel dan naar Waterweg Wonen.
Wij schakelen een monteur in. n

Volg onze Facebook-pagina voor leuke tips en weetjes!
Welke vragen komen er via ons Woonpunt nou zoal binnen? Marieke,
onze directeur-bestuurder, liep een paar uurtjes mee en vertelt er graag
wat over! “Gisteren een paar uur meegelopen bij ons Woonpunt.
Heel leerzaam! Wat een vragen komen er op onze medewerkers af.
Over een gootsteen die niet doorloopt, maar een huurder die tijdens
kantoortijden niet thuis kan zijn, want hij heeft net een nieuwe baan
en wil die niet verliezen. Over een lift die in storing is en een bewoner
die invalide is, geen trappen kan lopen, maar wel drie keer in de week
naar het ziekenhuis moet voor een dialyse. Over een echtscheiding
waardoor een mevrouw nu op straat dreigt te komen. Over een
kelderberging die al 17 jaar lang na een forse regenbui onder water
staat door omhoog komend grondwater. En nog veel meer. Maar ook
leuke zaken. Iemand die een verzoeknummer heeft (onze telefonistes
zijn ook dj’s), iemand die heel blij is met de nieuwe cv-ketel en nu
echt zachter water en zachter haar heeft en de bewoner van de dialyse
die uiteindelijk door een paar van onze sterke vakmannen van de
trap getild gaat worden (en we zorgen natuurlijk dat de lift ook snel
gemaakt wordt). Veel bewondering voor alle collega’s die dagelijks die
1001 vragen proberen te beantwoorden. Angela, dank dat ik met je
mee mocht luisteren!” #woongeluk #werkgeluk #kompassie.
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Veiligheid en Gezondheid

‘Prettig wonen’ in coronatijd
Tineke Swaneveld (71), bewoner
Fazantlaan
“Was er iets te doen in ons
ontmoetingshuis de Papegaai?
Dan was ik van de partij. Ik vond het
fantastisch. Het was zo leuk om met
andere mensen uit de flat in contact
te komen. En samen leuke dingen te
doen. Het project heeft mij ook op een
andere manier geholpen in coronatijd.”
Janny (links) in gesprek met haar buurvrouw.

Het project Prettig Wonen startte
in 2019. Met als doel bewoners
meer met elkaar in contact te
brengen. Hier was grote behoefte
aan, vooral onder de oudere
huurders. Corona zette een rem
op veel activiteiten. Toch maken
bewoners er het beste van.
Shantal Blaaker, coach van dit
mooie project, vertelt erover.
“We hadden in drie gebouwen een
ruimte ingericht waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Bewoners
organiseerden koffieochtenden, brunches,
lunches, kaartavonden, bingo’s. Er
kwamen steeds meer a
 ctiviteiten bij.
Toen corona kwam, moesten we helaas
sluiten. Erg jammer”, vertelt Shantal.

ons ontmoetingshuis. Toen ons huis
dichtging, wilde ik toch iets doen.
Ik wist dat heel veel mensen contact
misten. Meteen na de lockdown heb
ik besloten bij bewoners langs te gaan.”
“De bewoners die meededen aan
Prettig Wonen heb ik twee keer in de
week bezocht. Ik belde aan en bleef
op de galerij een praatje maken. Soms
vroegen zij me binnen te komen, maar
dat deed ik niet. Veiligheid boven alles.
Ik merkte dat de meesten het heel erg
fijn vonden. Er was toch even contact.
Even aandacht. Nu zijn er soms weer
koffieochtenden in de hal of buiten.
Maar niet alle deelnemers van voor
de coronatijd komen. Daar ga ik dan
nog steeds af en toe langs.”

“De laatste tijd ging het lopen mij
namelijk niet meer zo gemakkelijk af.
Een rollator zag ik niet zitten. Het is toch
een drempel. In ons ontmoetingshuis
had iemand een leenrollator neergezet.
Ik heb hem toen toch maar een keer
geprobeerd. En werd e
 nthousiast.
Zo kon ik toch af en toe buiten
een ommetje maken. Zonder het
ontmoetingshuis had ik die rollator
niet gehad. En had ik veel meer binnen
gezeten. Dan was de coronatijd nog
verschrikkelijker geweest.” n

Denk mee!
Heeft u nog ideeën over hoe we
op een veilige manier met elkaar in
contact kunnen blijven? Laat het ons
weten. Stuur een mail naar
shantal.blaaker@waterwegwonen.nl
of bel haar op 06 - 48 69 51 55.

Hartverwarmende verhalen
Het project ging toch door,
maar dan op een andere manier.
Shantal: “We hebben gezocht naar
activiteiten die wel kunnen. Zoals
koffiebijeenkomsten buiten of beneden
in de hal. Balkongym, contact via
WhatsApp-groepen. Ook bewoners zelf
werden creatief. Lees hieronder maar
eens de verhalen van Janny Klein en
Tineke Swaneveld. Hun verhalen zijn
hartverwarmend.”
Janny Klein (70), bewoner
Zwaluwelaan even
“Ik ben vrijwilliger van de activiteitenclub
van ons gebouw en maakte zo kennis
met Prettig Wonen. Ik kwam vaak in

Dankzij de leenrollator kan Tineke nu een ommetje maken.
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Uit ons netwerk
Waterweg Wonen krijgt af en
toe te maken met huurders met
schulden. Die huurders kunnen
dan op een gegeven moment
hun huur niet meer betalen. Als
dit gebeurt, komt Waterweg
Wonen in actie.

Denja Spronk: “We overleggen met de huurder wat de beste manier is om de schulden
af te lossen.”

“Laat schulden niet oplopen,
vraag op tijd hulp”
Om uitzetting te voorkomen,
krijgen huurders met schulden hulp
aangeboden. Waterweg Wonen
verwijst huurders hiervoor door naar
Stroomopwaarts. Dit is een organisatie
die mensen met schulden helpt.
Denja Spronk van Stroomopwaarts
legt uit waarom deze hulp niet vroeg
genoeg kan starten.

Hoe komen mensen bij
Stroomopwaarts?
“Waterweg Wonen biedt huurders
met een schuld een hulptraject aan.
Het hulptraject betekent een gesprek
met Minters en Stroomopwaarts.
Minters bekijkt de problemen die er zijn
(gezin en welzijn). Stroomopwaarts kijkt
vooral naar de financiële problemen.
Nemen huurders de hulp niet aan, dan
kan Waterweg Wonen tot uitzetting
overgaan.”
Kunnen mensen ook zelf naar
Stroomopwaarts?
“Jazeker. Het zou mooi zijn als mensen
zich melden als de schulden nog niet
zo groot zijn. Vroeg hulp zoeken kan
veel verdriet besparen. Wacht niet tot
schulden niet meer te overzien zijn.
Wij begrijpen dat het moeilijk is.

Veel mensen schamen zich voor hun
situatie. Maar onze medewerkers
hebben veel ervaring. Daardoor
hebben zij oplossingen die huurders
zelf niet kunnen bedenken. Wij zijn
alleen maar blij als we iets voor hen
kunnen betekenen.”

Wat doet Stroomopwaarts voor
mensen met schulden?
“Stroomopwaarts zet na een eerste
gesprek alle schulden op een rij. Daarna
bekijken we welke hulp er mogelijk is.
Met de huurder overleggen we wat
de beste manier is om de schulden af
te lossen. We gaan in gesprek met de
organisaties bij wie zij schuld hebben.
Het doel is om binnen drie jaar zonder
schulden te zijn.”
Wat als mensen problemen blijven
houden met hun geldzaken?
“In dat geval stellen wij een
budgetcoach voor. Dit is een
medewerker van Stroomopwaarts
die mensen helpt weer grip op hun
uitgaven te krijgen. Zij maken een
plan om inkomsten en uitgaven beter
op elkaar af te stemmen. Daarnaast
bieden wij ook de cursus ‘Omgaan
met geld’ aan.”

Zorgt het coronavirus voor meer
mensen met schulden?
“Tot nu toe zien we nog geen groei.
Maar dat verwachten we wel de
komende maanden. We denken dan
een heel andere groep mensen te zien:
de mensen met een eigen bedrijf.
Door het coronavirus komen steeds
meer kleine en grote ondernemers
in de problemen. Zij zullen zich ook
gaan aanmelden bij organisaties
als Stroomopwaarts.” n

Stroomopwaarts
in het kort
• Geeft de Cursus ‘omgaan
met geld’
• Geeft advies over uw
financiële problemen
•	Biedt budgetcoaching aan
• 	Helpt u bij het regelen van
uw schulden
Wilt u meer weten?
Bel dan (010) 246 55 55.
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“Ik heb de leukste baan ooit!”
Sinds mei van dit jaar komt u hen tegen in de
Westwijk: Dianca en Solange, onze twee nieuwe
wijkmeesters sociale aanpak. Graag vertellen zij
wat over hun veelzijdige en uitdagende werk.

Solange
Solange was na tien jaar werken in de hulpverlening toe
aan een nieuwe uitdaging. Maar ze wist wel zeker dat ze
met mensen wilde blijven werken, dáár ligt haar passie.

Ik probeer mensen in beweging te krijgen
Net als in de hulpverlening kom je als wijkmeester sociale
aanpak ook mensen tegen met een rugzak. “Daar ligt dan
ook mijn uitdaging”, zegt Solange. “Ik wil mensen die in een
isolement leven prikkelen door er te zijn. Dat kan door een
bezoekje, een telefoontje, door ze te matchen aan activiteiten
in het wijkcentrum of binnen hun eigen complex.
Er is genoeg te doen.”
Je moet mensen niet vertellen wat ze moeten doen
Via een omweg laat Solange mensen zelf hun probleem
oplossen. “Ik vertel mensen niet wat ze moeten doen. Ik
vraag hun hoe ze zelf denken dat ze het op kunnen lossen.”
Bij overlast moeten mensen eerst zelf met elkaar in gesprek
gaan. “Praat met uw buren. Ze hebben vaak zelf geen idee
dat ze overlast veroorzaken.”

Dianca
Nieuw is dit werk niet voor Dianca. Ze heeft jaren welzijnswerk gedaan en daarna als buurtbeheerder gewerkt bij andere corporaties.

Een wijkmeester sociale aanpak is van alle markten thuis
Dianca is dagelijks aanwezig in de wijk. Het valt haar op
dat de mensen in Vlaardingen vriendelijk en makkelijk
aanspreekbaar zijn. “Je komt snel in contact met mensen,
dat maakt het werken leuk”. Het werk is niet altijd
gemakkelijk: veel schrijnende gevallen en burenruzies.
“Bijvoorbeeld een huurder met een psychisch probleem
die de dag en nacht omdraait en de buren ‘s nachts wakker
houdt. Tijdens mijn werk signaleer ik ook problemen zoals
ontwrichte deuren, vuilniszakken in de hal, plassen in
het complex. Gekscherend zeg ik altijd: Ik ga voor twee
meldingen de wijk in en kom met vijf meldingen terug.” Eén
ding is zeker in dit werk: je moet tegen verrassingen kunnen.
Achter de voordeur komen gesprekken echt op gang
Dianca spreekt huurders aan op hun gedrag, vraagt door en
gaat de dialoog aan. Proberen achter de voordeur te komen
is daarbij belangrijk. Daar komen de gesprekken echt op
gang. “Ik probeer mensen te helpen hun probleem op te
lossen. En als het nodig is, schakel ik anderen in zoals een
consulent beheer, Minters of de wijkagent.”
Ons werk doet er écht toe!
“Ik vind het geweldig dat mensen hun verhaal aan mij
durven te vertellen. Dat ze mij vertrouwen. Wij doen er écht
toe. Als ik mensen heb kunnen helpen met hun probleem, is
mijn dag geslaagd. Ik heb gewoon de leukste baan ooit!”

Wees duidelijk naar de klant toe
“Doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken. Wees
duidelijk. Koppel ook steeds naar de klant terug, laat van
je horen. Dan weet de klant dat hij serieus genomen wordt,
dat hij gehoord wordt.”
Dit werk is fantastisch!
Solange wordt er blij van als ze lekker op de fiets door de
wijk gaat. “Zonnetje op mijn gezicht. Zelf mijn werk indelen.
Het vertrouwen krijgen van Waterweg Wonen én de klanten.
Dat is toch fantastisch!” n
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Kompassie

“Eindelijk kan ik weer
rustig slapen”
In ons bedrijfsplan staat dat we ons nog meer op de klant richten. Zo konden wij
onze huurder Nel helpen. Dat is niet haar echte naam, maar wel haar echte verhaal.
Zij vertelt over de steun die zij kreeg van Berty Ooms van Waterweg Wonen.

Met veel plezier vrijwilliger
Nel was blij met de hulp van Waterweg
Wonen. Ze trakteerde Berty zelfs op
chocola toen ze elkaar weer zagen.
“Ik was dankbaar, omdat ze zo met
me meeleefde. Ze gaf me nét het zetje
dat ik nodig had.” Nel gaat nu weer
met plezier naar haar vrijwilligerswerk.
“In een kantine schenk ik koffie aan
bezoekers. Zij kunnen bij mij hun
verhaal kwijt.”
Geleerd om hulp aan te nemen
Juist omdat Nel anderen vertelt
over haar situatie, krijgt ze positieve
reacties. “Een buurvrouw die ik eerder
nooit sprak, geeft mij nu tuinbonen en
komkommers uit haar moestuin. Mijn
zus neemt me soms mee uit eten. Ik
heb geleerd om hulp aan te nemen. Zo
kan ik ’s nachts weer rustig slapen.” n

Berty in gesprek met ‘Nel’

Nel is de 70 jaar voorbij en staat nog
midden in het leven. “Tijdens corona
had iedereen het over kwetsbare
ouderen, maar ik voel me nog fit.”
Hoewel Nel positief is, lacht het leven
haar niet altijd toe. Zo is ze al jaren
weduwe. Twee volwassen kleinzoons
wonen gelukkig bij haar in.

Door andere regels in de schulden
Nel: “Ik raakte vijf jaar geleden
in de problemen toen mijn
weduwenuitkering overging in AOW.
Ik wist niet dat de regels anders waren.
Mijn kleinzoon had één zomer te veel
verdiend. Toen kreeg ik een schuld bij
de Belastingdienst. Van het een kwam
het ander. Ik kreeg wel hulp, maar
uiteindelijk werd het niet opgelost.”

Een fijn gesprek met Berty
Begin dit jaar had Nel nog een kleine
huurschuld bij Waterweg Wonen. Berty
belde haar op om daarover te komen
praten. “Het gesprek was heel fijn.
Ik heb uitgelegd hoe het was gelopen.
Berty was heel meelevend. Ze ging
me niet inwrijven wat ik verkeerd
heb gedaan. Dat weet ik zelf ook wel.
Ik heb er nachten van wakker gelegen.”
Een budgetcoach gevonden
Berty ging op zoek naar een organisatie voor schuldhulpverlening. Nel:
“Ze zorgde dat ik een budgetcoach
kreeg. Dat is een fijne man, waarbij
ik me thuis voel. Hij regelt nu mijn
financiën. Natuurlijk is dat niet
makkelijk, want ik moet het drie of
vier jaar rustig aan doen. Maar ik
ben niet meer bang dat er een
deurwaarder komt.”

Met passie en
aandacht gaan
we voor een 8
Woongeluk van klanten
vindt Waterweg Wonen het
belangrijkst. Dat staat in het
bedrijfsplan. Pas als klanten ons
een 8 geven, zijn wij tevreden.
We hebben
afgesproken dat
we met passie
en aandacht
werken om
dat doel te
halen.

september
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De heer Dom (links), in zijn eigen scootmobiel, is heel blij met de inspanningen van Joop (rechts)

Nauwere samenwerking
met ROGplus
Het aantal ouderen in Nederland
en ook in Vlaardingen neemt
toe. Veel ouderen willen graag
zo lang mogelijk in hun eigen
huis blijven wonen. Soms
moeten we hiervoor de woning
aanpassen. Het gaat dan vaak
om aanpassingen aan de
toegang van de woning of aan de
badkamer of keuken. Waterweg
Wonen en ROGplus werken
nauw samen om bewoners die
ondersteuning nodig hebben bij
het zelfstandig wonen zo goed
mogelijk te helpen.

Bestuurders van ROGplus,
Waterweg Wonen en Samenwerking
ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst, getiteld ‘Met oog op
de toekomst’. De samenwerking moet
leiden tot praktische en duurzame
aanpassingen in en rond woningen,
die goed aansluiten op de woon
behoeften van mensen die een extra
steuntje nodig hebben.

Win-win situatie
Samen met ROGplus kijken we hoe we
nog meer samen kunnen optrekken.
Zo voorkomen we bijvoorbeeld
dat een automatische deuropener
wordt weggehaald als de bewoner
die hem aanvroeg gaat verhuizen.
Terwijl er misschien weer een nieuwe
geplaatst moet worden voor de
volgende bewoner. En zo dacht Joop
van Lopik, complexbeheerder bij

Waterweg Wonen, ook. Hij bedacht
een mooie, duurzame oplossing voor
de bewoners van de Fazantlaan en de
Aalscholverlaan. “Sommige kelders
zijn in het verleden aangepast voor
bewoners, zodat zij hun scootmobiel
konden plaatsen. Deze bewoners zijn
in de loop van de jaren verhuisd, en
de nieuwe bewoners hebben geen
scootmobiel. Bewoners van een
andere woning hebben wel behoefte
aan een scootmobiel én scootmobielruimte. Daarom heb ik een bergingruil
voorgesteld.” Zo gezegd zo gedaan.
In plaats van een grote verbouwing
om acculaders eraf te halen en ergens
anders weer te installeren, haalde
Joop de cilinders uit de sloten en
wisselde ze. “Zo hield iedereen zijn
eigen sleutel.” Joop is vooral erg
blij voor de bewoners. “Het is voor
iedereen een win-win situatie.” n
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Regelmatig in verkoop 4-kamer-appartementen
aan de Bernweg of Brusselweg

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

Wilt u ook royaal wonen in de Hoofdstedenbuurt? Bekijk dan de komende weken onze
website! Binnenkort hebben we een aantal nette 4-kamer-appartementen in beide complexen
te koop. Met een balkon van circa 18 m2 heeft u een ruime buitenruimte met zuid-ligging om te
genieten van de najaarszon. n

De Nieuwe Vogelbuurt
Fluitend naar fase 3
van De Zangvogel
Heeft u al een kijkje genomen in
De Nieuwe Vogelbuurt? Vlieg gerust
eens langs deze nieuwbouwwijk!

De Nieuwe Vogelbuurt in trek
In het najaar van 2019 zijn de eerste
67 eengezinswoningen van De
Zangvogel fase 1 succesvol in
verkoop gegaan, gevolgd door fase
2 met 35 vergelijkbare woningen.
En nu gaan we vliegensvlug naar
de volgende 72 woningen van De
Zangvogel fase 3.
Een huis van hout
De ambitie van Dura Vermeer is
een standaard circulair woningbouwconcept. In fase 2 van De Zangvogel
zijn de eerste stappen gezet met acht
duurzame woningen met een houten
casco. In deze woningen worden
enkele betonnen of andere steenachtige onderdelen vervangen

voor hout. Deze manier van bouwen
vormt een minder grote belasting op
ons milieu. In fase 3 krijgt dit concept
een vervolg met twaalf woningen met
een houten casco en een houten gevel.
Bovendien zijn alle woningen in
De Zangvogel door slimme installaties
gasloos en energieneutraal. Met een
woning in De Zangvogel bent u
dus écht klaar voor de toekomst!

Interesse?
De verkoop van de eerstvolgende fase
van De Zangvogel zal naar verwachting
in het najaar van 2020 / begin 2021 van
start gaan. Bent u geïnteresseerd?
Ga dan vliegensvlug naar de website:
www.denieuwevogelbuurt.nl en meld
u aan. Zo blijft u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen! n
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“Onze zolder
ziet er nu strak uit”
Bij 260 eengezinswoningen in de Vogelbuurt pakt Waterweg
Wonen sinds eind vorig jaar de zolders aan. Een dikke laag isolatie
maakt de huizen veel energiezuiniger. “Het is een hele verbetering”,
vertelt huurder Wesley van Noort.

1. Latten zijn geplaatst. Daarna isolatie
ertussen.

“De zolders waren tot nu toe niet
geïsoleerd”, legt Glenn Schouten van
Waterweg Wonen uit. “Het dak bestaat
alleen uit pannen en houtwerk. Een
deel van de woningen heeft een lage
zolder, waar bewoners hun spullen
opbergen. De ingreep zorgt voor meer
comfort en bespaart energie. De huizen
krijgen energielabel B.”

Op huisbezoek geweest
Wesley woont met zijn gezin al acht
jaar met veel plezier op de Reigerlaan.
Hij vertelt dat het best een klus was om
de zolder leeg te halen. “Onze spullen
hebben we tijdelijk op de kamer van
onze dochter gezet. Zij kon gelukkig bij
mijn schoonmoeder logeren.”
“Sommige bewoners hebben meer
hulp nodig”, zegt Glenn Schouten.
“Oudere mensen zien vaak tegen de
ingreep op. Wij zijn bij alle huurders
van tevoren op bezoek geweest om
daarover te praten. Als het nodig is,
helpt de aannemer bij het verplaatsen
van spullen. Dat is maatwerk.”
2. Het wordt afgedekt met folie.

Alles geverfd
Volgens Wesley is het alle moeite waard
geweest. “Ik ben heel tevreden met het

3. Daarna aftimmeren met platen, en
schilderen.

4. Eindresultaat.

resultaat. De werklui waren nette kerels.
Ze zijn ongeveer vier dagen bezig
geweest. Ons kantelraam hebben ze
vervangen door een Velux-dakraam
met ventilatiestand. Door corona
kwam dat dakraam later, maar daar
waren ze heel open over. Zij hebben
ook een gipsen wand geplaatst en alles
geverfd. Zelf heb ik daarna laminaat
gelegd. Het ziet er nu strak uit.”

Stuk aangenamer
De isolatie maakt het bovendien een
stuk aangenamer, heeft Wesley al
ervaren. “Het is niet meer zo benauwd.
Onze zolder is laag, dus wij kunnen
er geen kamer van maken.
Misschien gaan we er onze
wasmachine plaatsen of de
was ophangen. Of de
stookkosten veel lager zijn,
weten we pas na de
winter.” Glenn Schouten
verwacht dat eind
oktober alle
260 woningen
klaar zijn. n
Een beter milieu
begint bij jou thuis

Watermerk

14

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.
Aandacht, Badkamer,
Balkonborrel, Beukennoot,
Bladeren, Bolster,
Budgetcoach, Buurvrouw,
Coronaproof, Dakraam,
Dans, Dennenappel,
Dennennaald, Digitaal,
Doel, Druk, Duurzaam,
Eekhoorn, Egel, Eikel,
Energiezuinig, Feestelijk,
Fit, Flat, Geldzaken,
Gezellig, Griepprik,
Groen, Guur, Hazelnoot,
Herfst, Huisbezoek, Hulp,
Huurbevriezing, Kamer,
Kastanjes, Kinderkamp,
Kluswijzer, Kruiwagen,
Kunst, Maatwerk,
Monteur, Mooi, Muziek,
Opknapbeurt, Oplossen,
Paddenstoelen, Paraplu,
Passie, Piano, Plezier,
Pompoen, Praten, Regenbui,
Resetten, Resultaat,
Schrijven, Schulden,
Simpel, Skin, Slapen, Snel,
Spinnenwebben, Steun,
Storing, Strak, Stroom,
Succes, Toilet, Vertrouwen,
Vogeltrek, Voordeur,
Vriendelijk, Wensen, Wind,
Wolken, Wijkmeester, Zolder,
Zonnepanelen

!

De oplossing van de woordzoeker
van de vorige Watermerk was:
Pas goed op jezelf en zorg
een beetje voor elkaar!
De trotse winnaar van de vorige uitgave is mevrouw
Baraç-de Roo. Ze was heel blij met de VVV-bonnen
ter waarde van 50 euro en de prachtige bos bloemen.
Van harte gefeliciteerd!

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 en met zondag 1 november
2020. Let op: vergeet niet uw
naam, adres en telefoonnummer
te vermelden. Prijswinnaar wordt
met naam en foto vermeld in de
volgende editie.
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Weetje
Dak Koninginnelaan-Laag
ligt vol zonnepanelen
Sinds 8 mei liggen er maar liefst
220 zonnepanelen op het dak van
de flat aan de Koninginnelaan-Laag.
Dit dak is van Waterweg Wonen,
maar de panelen zijn van het
Vlaardings Energie Collectief (VEC).
Deze coöperatie van Vlaardingers
regelt de installatie en financiering.
Het dak aan de Koninginnelaan is
het tweede zonnedak van de VEC.

39 bewoners doen mee
Mensen die in de buurt wonen
- in de zogenaamde postcoderoos konden certificaten kopen.
39 bewoners hebben dat gedaan.
Zij verdienen hun inleg in ongeveer
acht jaar terug, zo legt VEC op
zijn website uit. Het VEC schrijft
ontzettend blij te zijn met het
beschikbaar stellen van het dak en
de plezierige samenwerking met
Waterweg Wonen.

Heeft u geen dak, maar wel
interesse om zonnepanelen
te kopen?
Kijk dan op de website
van de VEC,
vlaardings
energiecollectief.nl. n

Een beter milieu
begint bij jou thuis

Veelzijdig Vlaardingen

Ontdek je talent bij KADE40!
De culturele sector is hard
geraakt door het coronavirus.
Het is nog maar afwachten wat
er de volgende maanden gaat
gebeuren. Heel jammer voor
mensen die graag naar theaters
en concerten gaan. Houd je van
kunst, muziek, dans, theater?
Denk er dan eens aan om zelf creatief
aan de slag te gaan. Dit kan bijvoorbeeld bij het Vlaardingse KADE40.
Dit centrum voor kunst en cultuur is
al jaren actief in Vlaardingen. Er is een
groot aanbod van allerlei cursussen.
Voor jong en oud. Voor beginners en
gevorderden. Van muziek tot kunst, van
schrijven tot yoga. Elk seizoen starten
er cursussen en workshops, waar
iedereen zich voor in kan schrijven.
Lees hieronder ervaringen van
deelnemers.

Altijd op zoek naar
een mooi beeld
Edie Koetsenruijter (25)
is vol enthousiasme
over de fotografiecursus die zij volgde.
“Fotografie was altijd
al mijn hobby. Ik wilde
graag mijn camera beter leren kennen.
En leren zélf te fotograferen in plaats
van alles op de automatische stand te
doen. Op de cursusavonden kreeg je
veel info. Daarna kreeg je een opdracht
mee naar huis. Dat was eigenlijk nog
het leukst. Ik leerde anders naar de
wereld om mij heen kijken. Ik ben nu
altijd op zoek naar een mooi plaatje.”
Inspirerende omgeving
Bianca Morgenblond
(36) volgde de cursus
Creatief schrijven voor
gevorderden. “Ik vond
het heel leuk om korte
schrijfopdrachten te
doen. KADE40 is voor
mij een inspirerende omgeving. Het
blijft trekken! Wat voor cursus ik ook
doe, ik wil altijd weer een nieuwe
cursus gaan volgen.”

Open studio
Bij de Open Studio werk je in verschillende groepen. Deelnemer Sanne
Boot (21) vertelt: “Je leert veel muziekstijlen en werkt met veel verschillende
mensen. Vijf jaar geleden begon ik
als drumster. Nu zing ik veel en speel
ik piano. Vroeger zong ik echt alleen
onder de douche. Maar omdat er zo’n
ontspannen sfeer is,
ging ik steeds meer
uitproberen. Kom
gewoon een keer
kijken. Je hoeft niet
meteen mee te doen
of het podium op!“
Ook voor scholen en bedrijven
KADE40 geeft ook lessen op scholen
in Vlaardingen en omgeving en
biedt workshops aan voor bedrijven.
Allemaal bedoeld om mensen op een
plezierige manier iets te leren. Er zijn
cursussen op het gebied van schrijven,
presenteren, acteren, samenwerken,
en nog veel meer.
Kijk voor het hele aanbod op de website
van KADE40: www.kade40.nl n
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Huurder aan het woord

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.

“Ons kinderkamp was
ondanks corona een
groot succes”
De heer en mevrouw Gerritse

De huurder die wij deze keer aan het woord laten is Hans Gerritse.
Hij woont al 46 jaar in zijn woning in de Hoofdstedenbuurt.
Sinds 2004 is hij een actief vrijwilliger in de wijk.
Hoe vindt u de Hoofdstedenbuurt?
“Ik vind het een fantastisch stukje Vlaardingen.
Je zou het misschien niet denken met negen
grote flats, maar er is hier veel groen. Als ik
met mijn hondje zomers aan het wandelen
ben, geniet ik van alle mooie bomen.”
Hoe is het contact met buurtbewoners?
“Doordat ik al jaren vrijwilligerswerk
doe, ken ik veel mensen. Mensen zeggen
vriendelijk gedag of maken een praatje. Dat
is erg fijn. Je ziet wel dat de wijk in de loop
van de jaren is veranderd. Er zijn veel meer
alleenstaanden met of zonder kinderen.”
U bent sinds 2004 actief in de wijk.
Waarmee precies?
“Minters vroeg of ik wilde helpen met het
organiseren van een schoonmaakactie in de
wijk. Dat bleek een groot succes. Mijn vrouw
en ik hebben de Stichting Activiteiten Hoofdstedenbuurt opgericht. Ik als secretaris, mijn
vrouw als penningmeester.”
Wat voor activiteiten organiseert de stichting?
“In de tijd dat er nog volop subsidies
waren, organiseerden wij elk jaar wel twaalf
activiteiten. Nu zijn er dat er een stuk minder.

Maar ieder jaar is er een paasbrunch, een
kinderkamp, een Sinterklaas- en Kerstactiviteit en een nieuwjaarsborrel.”

Gaan de activiteiten wel door sinds de
coronacrisis?
“Deze zomer hebben we ondanks corona
ons kinderkamp door kunnen laten gaan. De
scholen waren weer begonnen. Dus vonden
wij dat een kinderkamp dan ook moest
kunnen. Het was lange tijd onzeker of het
door kon gaan. Er moest zelfs toestemming
van de minister komen. Dat is gelukt. En het
is een groot succes geworden voor de 54
kinderen die meededen aan sport en spel.
De Premium Gym, de antipest basketbal
clinic van Henk Pieterse en de rapclinic van
rapper Ricks vielen erg in de smaak.”
Wat hoopt u voor de toekomst?
“Natuurlijk hoop ik dat het ‘oude normaal’
weer snel terugkomt. De coronamaat
regelen en de crisis hebben een grote
invloed op onze activiteiten. Die liggen nu
allemaal stil. Dat is niet goed. Zo zie je dat
na het stoppen van het schoonmaakproject
er langzaam weer meer rommel op straat
komt. Dat is erg jammer.” n

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

