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Dat heeft de Belastingdienst aan
ons laten weten. Voor die groep is
huurverlaging welkom. We zijn blij
dat we hen kunnen helpen. Deze
huurders hebben hierover een brief
gekregen.”

Kijk op onze website
Bas, beleidsadviseur bij Waterweg
Wonen: “Dit zijn huurders die te
duur woonden vergeleken met hun
inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun
inkomen in 2019 is gedaald.

“Meer huurders kunnen recht
hebben op huurverlaging”, legt Bas
uit. “De kale huur moet in elk geval
boven € 633,25 zijn. Is je inkomen in
2020 of 2021 flink gedaald, dan kan

het ook voor jou gelden. Die
inkomensgegevens hebben wij niet.
Daarom kunnen we geen contact
opnemen met jou.
Op onze website kun je checken of
je recht hebt op huurverlaging. In dat
geval kun je mailen naar
huurverlaging@waterwegwonen.nl
met de goede documenten. Dat kan
voor het einde van dit jaar.”

•

Kijk op www.waterwegwonen.nl/huurronde2021

Geen huurverhoging voor huurders
De regering heeft besloten dat
huurders dit jaar geen huurverhoging krijgen. De huurbevriezing
geldt voor alle sociale huurders en is
voor één keer. De huur blijft voor jou
dus hetzelfde als vorig jaar. Je hebt
daarover een brief ontvangen.
Geen huurverhoging is goed nieuws
voor huurders in coronatijd. Heb je
toch problemen met het betalen van
je huur? Neem dan contact op met
Waterweg Wonen.

•
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Werken aan
woongeluk
Keurige tegels, geen onkruid en een fleurige plantenbak. Huurder Adonaida Barton (52)
is ontzettend blij met haar nieuwe tuin. Met de hulp van Puck van Waterweg Wonen,
cliënten van Beschut Werken Nieuwe Waterweg Noord van Ipse de Bruggen en
vrijwilligers uit de buurt werd dit prachtige resultaat bereikt.

3 jaar geleden kwamen Adonaida en haar dochter
in de Klaproosstraat wonen. “Het is lekker wonen
hier. Aan de tuin had de vorige bewoner helaas
nooit iets gedaan. Het werd echt een oerwoud hier.
Ook waren de tegels doorgezakt. Ik heb
rugproblemen en ik ben 2 keer g
 eopereerd
aan mijn schouder. Ik wist gewoon niet waar
ik moest beginnen.”

De deur in mijn schutting
staat meestal open

“Elke dag geniet
ik van mijn

mooie tuin”
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Met het team van Ipse de Bruggen
Vorig jaar sprak Adonaida met Parmy, wijkmeester
sociale aanpak van Waterweg Wonen. Zij wilde graag
meedenken over de tuin. Door corona stelden ze dat
even uit. In februari van dit jaar pakten ze de draad
weer op. Parmy kwam toen samen met Puck,
die bij Waterweg Wonen stage loopt voor haar
mbo-opleiding sociaal werk. Zij vond dit een
geweldige klus. Puck vertelt: “Ik kwam op het idee
om het team van Ipse de Bruggen om hulp te vragen.
De cliënten doen namelijk ook ander werk in de wijk
voor Waterweg Wonen. Zo ging het balletje rollen.”

Bestrating en schutting
In de tussentijd was Adonaida via-via in contact
gekomen met 2 mannen uit de buurt. Die wilden
haar ook helpen. “Henk en Carlos hebben een groot
terras en een pad gelegd van tegels. Die had ik
gratis via Marktplaats gevonden. Zij hebben ook de
schutting geplaatst, die ik eerder had gekocht. Met
hout van het grofvuil hebben zij zelfs een mooie
plantenbak gemaakt. Die maakt het helemaal af.
Ik kan deze makkelijk zelf onderhouden.”

Een heerlijke tuin dankzij hulp
Als het lekker weer is, zit ze in het zonnetje.
“Toen de terrassen weer opengingen, was dat
voor mij helemaal niet nodig. Ik heb nu mijn eigen
terras. De deur van de schutting staat meestal
open. Buren die langslopen zeggen spontaan dat
het zo mooi is geworden. Mijn was kan ik nu ook
lekker buiten drogen. Dankzij de hulp van zoveel
lieve mensen heb ik nu een heerlijke tuin.”

•

Koffie met cupcakes
Eind maart gingen zij aan de slag. Puck: “3 vrijdagen hebben we met een team van 8 mensen
de tuin leeggehaald. Alle onkruid, planten en
stenen gingen eruit. Daarna brachten we zand in
de tuin om die op te hogen.” Adonaida vertelt
hoe blij ze ermee was. “Ik vond het geweldig.
Ze hebben het zó goed gedaan. Ik heb cupcakes
bij de koffie gekocht om hen te bedanken.”

Puck, Adonaida en Parmy

JUNI 2021 – 5

In de wijk
Westwijk

Holy

De Heemtuinen

179
Vlaardingen krijgt er weer nieuwe woningen bij. Aan de Frank
van Borselenstraat komt de nieuwe buurt De Heemtuinen.
Deze woningen komen op de plaats van de gesloopte flats van
De Valkenhof. Dat is direct naast het Heempark. De eerste fase
van De Heemtuinen gaat eind 2022 in de verkoop.

Plannen uitwerken
Projectontwikkelaar Timpaan richt De Heemtuinen in. Zij
wonnen de aanbesteding van de gemeente Vlaardingen
voor dit gebied. KAW architecten en LAP Landscape & Urban
Design maakten het ontwerp. Nu zijn de partijen bezig
definitieve plannen en ontwerpen te maken.

nieuwe
woningen

uit verschillende soorten koopwoningen bestaan. Geschikt voor
starters, gezinnen en ouderen. Voorop staat dat de woningen
betaalbaar moeten zijn. Er komen geen huurwoningen.

Dura Vermeer omarmt houtbouw. En dat is niet voor
niets, want de vraag naar ‘natuurlijke’ woningen neemt
toe. Nieuwbouw is al een stuk duurzamer, zonder gas en
door slimme installaties energiezuinig. Hout heeft een
streepje voor: het is milieuvriendelijk, recyclebaar en
slaat CO2 op. De eerste 20 in hout gebouwde huizen in
Vlaardingen komen in De Nieuwe Vogelbuurt.

Duurzaam

Meer weten?

Bij het ontwikkelen van de plannen staat duurzaamheid centraal.
Er is aandacht voor natuur en klimaat. De bouw bestaat zoveel
mogelijk uit duurzame materialen. De woningen
worden nul op de meter. Dit betekent dat er bij een
gemiddeld verbruik geen energiekosten zijn. De
woningen krijgen onder meer zonnepanelen.

Ga naar www.denieuwevogelbuurt.nl.

Wil je meer weten?
Betaalbare koopwoningen
De nieuwbouw is heel welkom in Vlaardingen en omstreken.
Er zijn nu te weinig woningen op de markt. De Heemtuinen zal

Op de website www.heemtuinen.nl kun je de
laatste ontwikkelingen volgen.

•

Een beter milieu
begint bij jou thuis

Holy

Start uitverhuizing Holy-Zuidoost
In maart startte de uitverhuizing van
de Sperwerlaan, Talingstraat en
Wielewaalstraat. Volgend jaar
september begint daar de sloop van
80 woningen. Ook verdwijnen er
42 garages. Annette van Deelen en
Rochelle Raadtgever van afdeling
Verhuur spraken met de huurders.
Over hun vertrek en over de planning.

Aan de deur of telefonisch
Annette vertelt: “We wilden weten of
alles voor de huurders duidelijk was.
Een huisbezoek was door corona niet
mogelijk. We bezochten huurders
daarom aan de deur. Of we spraken
elkaar aan de telefoon of digitaal via
Teams.

18 maanden voorrang
De vertrekkende huurders gaan eerst
zelf op zoek naar een nieuwe woning.
Annette: “Zij krijgen 18 maanden
voorrang op anderen die een woning
zoeken. Dat is omdat zij moeten
vertrekken voor stadsvernieuwing. Is het
begin volgend jaar nog niet gelukt een
woning te vinden? Dan helpt Waterweg
Wonen met zoeken en doet een passend
aanbod.”

Marion Hoogvliet kon naar een seniorenwoning. Zij vertrok begin april naar de
Dirk de Derdelaan. “Ik wist allang dat dit
eraan zat te komen. Ik ben op tijd gaan
zoeken naar een nieuwe woning. Sinds
april woon ik in een gebouw met een lift.
Dat is heel prettig op mijn leeftijd.”

•

Centrum

Bij nieuwe huurders op huisbezoek
Ben je pas verhuisd naar de Vettenoordsepolder (VOP)?
Dan heb je vast bezoek gehad van Mila en Walid. Mila houdt
intakegesprekken met nieuwe huurders. Wijkmeester Walid
gaat meestal met haar mee. Huurders weten dan meteen bij
wie ze moeten zijn bij problemen. Deze aanpak is nieuw en
wordt zes maanden lang uitgetest.

Snel in actie komen

“Mila gaf uitgebreid uitleg over de woning. En het was
prettig om te zien wie de wijkmeester is.”

Woning controleren
“Tijdens het huisbezoek nam Mila de opmerkingen over de
woning op. Mijn kraan ging niet open en er was een raam
dat klemde. Kort na het huisbezoek kwam een monteur om
dit op te lossen. Perfect geregeld”, vindt Michelle.

•

Het huisbezoek vindt drie weken na de verhuizing plaats.
“Wij informeren of alles goed is gegaan”, legt Mila uit. “Als
er problemen zijn, kunnen we snel in actie komen. Zo krijgen
we een beter beeld van de wensen van nieuwe huurders.”

Welkomstcadeau
Als welkomstcadeau krijgt de huurder een bezem van
Waterweg Wonen. Op de bezem staat: ‘Wij houden zelf
onze straat schoon’. Een aardig gebaar, maar wel met een
boodschap.

Servicekaart in meterkast
“Verder hangen we een servicekaart in de meterkast.
Hierop staan belangrijke telefoonnummers, zoals die van
Irado, Minters en de gemeente. Altijd handig om dit bij de
hand te hebben voor de huurder”, vertelt Mila.

De eerste huurder is al verhuisd

•
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Bouwen met hout

Huurders vinden de nieuwe service fijn
Michelle Hemmes is een van de eerste huurders die
huisbezoek kreeg. Zij verhuisde in maart naar de VOP.
“Ik vond het huisbezoek wel handig”, vertelt Michelle.

Mila en Walid op huisbezoek bij Michelle (midden)

Annette in gesprek met een huurder
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Op de koffie bij...

Rita ’t Hart (74) woont al meer dan 50 jaar in haar woning aan de Zwaluwenlaan.
4 jaar geleden kwam er 2 huizen verderop een jonge man wonen: Ambes.
Hij vluchtte jaren geleden uit Eritrea. Het was het begin van een bijzondere vriendschap.

“Ik zat op een zondagmiddag op de galerij in de zon”,
vertelt Rita. “Ambes zat in zijn halletje en ik vroeg
in het Engels hoe het ging. ‘Spreek alsjeblieft
Nederlands met me’, antwoordde Ambes. ‘Dan
leer ik het sneller.’ Dat kon ik wel waarderen,
zo’n actieve houding.”

Ik hielp hem dingen regelen
“We raakten aan de praat. In de tijd die volgde,
hielp ik hem met dingen regelen. Zo had hij autorijles
bij een wat dubieuze rijschool. Zijn rij-instructeur
sprak amper Nederlands. ‘Dat moet anders’, zei ik.

Toen ik ziek was zorgde
hij voor mij

“Ik vind het mijn
plicht om te helpen”
8 – WATERMERK

Nu staat hij ook voor mij klaar
“Inmiddels hebben wij een echte vriendschap.
Ambes en zijn familie en landgenoten noemen mij
mama Rita. Zij nodigen mij wel eens uit in hun kerk
of nemen me mee naar een feestje. Dan krijg ik een
mooie Afrikaanse jurk om te dragen. Ze zijn erg
gastvrij. Ambes doet ook veel voor mij. Hij maakt
vaak eten voor mij. Toen ik ziek was, kwam hij
regelmatig kijken of hij wat voor me kon doen.
Dat is heel fijn.”

Elkaar helpen is toch heel normaal
Rita vervolgt haar verhaal. “Ik vind het niet meer
dan normaal hoor, om je buren te helpen. Ik heb
ook een buurvrouw van 86. Voor haar zeem ik wel
eens de ramen. Een kleine moeite. Als ik zie dat
iemand in de hal rommel aan het opruimen is,
dan help ik mee. Helaas zijn er maar al te veel
mensen die alleen maar lopen te klagen en niets
doen. Heel jammer.”

•

‘Als je goed wilt leren autorijden én Nederlands
wilt leren spreken, dan neem je les bij een andere
rijschool.’ Zijn inburgering verliep voorspoedig. Hij
leert snel en haalde hoge cijfers voor zijn toetsen.”

Uitleg over Nederlandse gebruiken
Rita vindt dat de begeleiding van vluchtelingen op
sommige gebieden beter kan. “In Nederland hebben
we als huurder een aantal plichten. Je moet de
woning netjes onderhouden en het afval scheiden
en wekelijks afvoeren. Het is dan heel fijn als je
buren hebt, die je willen helpen. Die je ook meer
vertellen over Nederlandse gebruiken. Ik heb dat bij
Ambes gedaan.”
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Kompassie

Op afstand,
maar toch
dichtbij

2020 in beeld

Werkgeluk (passie)
Betrokken, gemotiveerde
en leergierige medewerkers

Woongeluk (compassie)
Genoeg goede en betaalbare woonmogelijkheden,
waarbij verduurzaming vanzelfsprekend is

Aantal huurwoningen verdeeld over prijsklassen
31-12-2020
Goedkoop

Betaalbaar

Middelduur

1.619

7.880

1.236

Duur (boven
huurtoeslaggrens)

Intramuraal

Totaal

216

83

11.034

Winkels en overige bedrijfsruimten,
maatschappelijk vastgoed

102

Garageboxen

598

Parkeerplaatsen

286

Totaal

986

D
F
G

buurt

kwaliteit van de woning

7

Afgesloten leningen

13%

Ontvangsten

Overige ontvangsten
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2020
Tekort

Extra aandacht
voor kwetsbaren

Woonzorg overeenkomsten
Pluscontracten
Achter de zorgdeur
Sociaal incassobeleid

116,2

Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven

38%

9%

Afgesloten leningen

	Nieuwbouw, woning
Overige
ontvangsten
verbetering
en aankoop
	Personeelsuitgaven
Tekort

19%

	Verhuurdersheffing en
sectorspecifieke heffingen
	Renteuitgaven

Deze infographic brengt het jaar 2020 overzichtelijk in beeld. Bekijk de uitgebreide versie van ons
jaarverslag op www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2020

7,9

Huur opzeggen:

8,1

Reparaties:

8,0

Uitvoering planmatig onderhoud:

7,4

Algemene dienstverlening:

7,3

meer verbinding
met elkaar

Verkoopontvangsten

Overige ontvangsten
Uitgaven

Nieuwe woning:

Vitaliteitsactiviteiten,

Aantal fte’s:

Aflossingen

11%
65%

Goede dienstverlening,
KWH Tevredenheid huurder

Huren

7%

Afgesloten 8%
leningen

Verkoopontvangsten

Tekort

Huren

8%
Verkoopontvangsten

Huren

Goede dienstverlening passend bij de mogelijkheden van de
klant met extra aandacht voor kwetsbaren

Kwaliteit woning en buurt
KWH Tevredenheid huurder over:

Organisatie die richting, ruimte en vertrouwen geeft

14%

aan werkgeluk

Woongeluk (compassie)

E

7,1

4%

‘zeven of hoger’

C

Woningen
hebben
gemiddeld

Goed ondernemerschap (kompas)
4%

87%

B

energielabel B

2020

Overige verhuureenheden

A

van de medewerkers
geeft het cijfer

Nieuwe medewerkers
van 35 jaar of jonger:

46%

71%
van de medewerkers heeft
deelgenomen aan één of
meerdere activiteiten
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Onze dienstverlening
in coronatijd

Nieuwe vrijwilligers
bij de Huurdersraad
In de vorige Watermerk zat een
inlegvel met een oproep voor
nieuwe bestuursleden. En daar
kregen we heel leuke reacties op
binnen. Elf huurders gaan
meedraaien om te kijken of een
functie in het bestuur echt wat
voor ze is. We wensen ze veel
succes.
Met andere huurders gaan we in
gesprek om deel te nemen aan de
Adviesgroep Leefbaarheid. We
zoeken mensen uit alle wijken die
weten wat daar speelt en die mee
willen praten èn doen.

Neem een kijkje op
onze nieuwe website
De Huurdersraad heeft een nieuwe website én een ander logo. We presenteerden
die op de Algemene Ledenvergadering. Die vond op 21 april plaats in de
Stadsgehoorzaal. Huurders konden thuis met de computer meekijken en luisteren.

Wij zijn blij met onze nieuwe uitstraling.
Op de website staan de onderwerpen die
de Huurdersraad het belangrijkst vindt.
Dat zijn een goede en betaalbare woning
voor iedereen, leefbaarheid, zorg voor
elkaar en duurzaamheid. Bij ieder
onderwerp vertellen we wat we bij
Waterweg Wonen proberen te bereiken
voor de huurders.

Veel vragen van huurders

Zit je met een
probleem?
Over je woning? Je omgeving?
Je wijk? Je komt er met Waterweg
Wonen niet uit? Het is geen zaak
voor de Geschillencommissie?
Je wilt advies of hulp?

We kregen tijdens de vergadering
verschillende vragen van huurders.
Bijvoorbeeld over lange wachttijden voor
een nieuwe woning. Vooral voor starters
is het heel moeilijk in Vlaardingen. Ook
waren er vragen over de kwaliteit van de
woning en over sloopplannen. Verder is
het binnenklimaat in sommige huizen
niet goed.

Een andere vraag was het verschil tussen
de huurprijzen van dezelfde woningen.
Huurders vroegen ook wat je kunt doen
aan overlast.

Alle antwoorden staan op
de website
Marieke Kolsteeg (directeur-bestuur
van Waterweg Wonen) en bestuursleden van de Huurdersraad konden
verschillende vragen direct beantwoorden. Andere vragen zouden later
een antwoord krijgen. Op onze website
is het verslag van de vergadering te
vinden met alle vragen en antwoorden.
Je kunt het verslag ook opvragen bij
de Huurdersraad. Mail naar:
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl

Wij helpen je graag
Maak even een afspraak: Mail
ons: spreekuur.huurdersraad@
kpnmail.nl Je kunt ook bellen:
06 398 653 78

Waterweg Wonen is blij met het versoepelen van de coronamaatregelen. Het betekent dat wij steeds meer
terug kunnen naar onze normale dienstverlening. Tijdens de lockdown kwamen onze monteurs alleen voor
dringende reparaties. “Dat voelde niet fijn”, vertelt Gregory Meijer van de afdeling Service en Onderhoud.
De lockdowns hadden grote gevolgen
voor onze dienstverlening. “Wij
mochten zo min mogelijk bij mensen
thuiskomen. Dus alleen voor noodzakelijke reparaties”, vertelt Gregory.
“Hieronder vielen lekkages, reparaties
aan alarminstallaties of een
klemmende voordeur. Onderhoud en
kleine reparaties stelden we uit.”

Weerstand

Contact Huurdersraad Waterweg Wonen
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•

“Wij voeren weer
alle reparaties uit”

www.huurdersraadwaterwegwonen.nl
facebook.com/Huurdersraad-Waterweg-Wonen-100187895005484
instagram.com/huurdersraadwaterwegwonen
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl

“Voor sommige huurders was dat erg
moeilijk”, gaat Gregory verder. “Je
krijgt dan discussie over wanneer het
nood is en wanneer niet. Op zich
begrijpelijk. Het is niet leuk als je lang
moet wachten op een reparatie. Zeker
als je ook nog eens thuiswerkt. Dan is
het irritant als reparaties blijven liggen.
Maar de gezondheid van onze
huurders en medewerkers staat altijd
centraal.”

Ander werk
Gregory: “Gelukkig konden wij wel aan
het werk blijven. Wij hebben bijna 11.000
woningen in beheer. Door verhuizingen
worden sommige woningen een korte
periode niet verhuurd. Dit zijn vaak
woningen waar reparaties nodig zijn,
voordat ze weer in de verhuur kunnen.
Deze reparaties konden wij veilig doen.
Ook ons werk buiten kon doorgaan. Daar
waren we erg blij mee.”

Vreemde tijd
“Het was wel een vreemde tijd om in
te werken. Ik heb me regelmatig laten
testen als bleek dat er iemand in mijn
omgeving corona had. Veel van onze
huurders zijn op leeftijd. Ik moet er niet
aan denken dat ik deze mensen in
gevaar zou brengen. Gelukkig breken
er nu weer betere tijden aan. Ik vind
het fijn weer bij de mensen thuis te
komen”, lacht Gregory.

Achterstanden al bijna ingelopen
“Van de achterstanden van het
afgelopen jaar, merken de huurders
bijna niets meer. Het kan soms nog
iets langer duren, voordat wij een
verzoek kunnen uitvoeren. Maar dan
hebben wij het over dagen, niet weken.
De levertijden van sommige materialen
zijn wat langer.”

•

Reparatie melden
Is er iets kapot in huis?
Plan dan zelf een reparatie in
via mijn.waterwegwonen.nl.
Of stuur een e-mail naar
info@waterwegwonen.nl.
Bellen kan ook. Van maandag tot
en met vrijdag tussen 9.00 en
16.30 uur, via telefoonnummer
(010) 248 88 88.
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Woontips

We genieten van
het mooie uitzicht

Onze Gouden
Huurders in het
zonnetje gezet
Ieder jaar zetten we onze Gouden Huurders in het
zonnetje. Gouden Huurders zijn huurders die 50 jaar
dezelfde woning huren van Waterweg Wonen.
Dit jaar ging een aantal enthousiaste medewerkers
van Waterweg Wonen bij hen langs om een
prachtige bos bloemen te overhandigen. Dit leverde
veel blije gezichten op, en ook veel mooie reacties. •

Meld het als je
geldzorgen hebt
Heb je moeite met het betalen van de huur? Laat
het ons op tijd weten. Samen proberen we een
oplossing te vinden.

Ik woon
hier al 50 jaar
naar mijn zin

Het geheim van mooi oud worden,
is veel sambal oelek eten!

Ook de gemeente Vlaardingen helpt hierbij. Heb je een
huurachterstand, dan geven wij dat door. De gemeente
verzamelt die meldingen. Ook van de zorgverzekering en
het energiebedrijf. Dat mag volgens de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
Heb je meer financiële problemen? Dan biedt de
gemeente bewoners actief hulp. Dat voorkomt dat
schulden groter worden.
Bel dus op tijd met ons als je de huur niet kunt betalen.
Voor al je geldzorgen kun je ook kijken op www.geldfit.nl.
Of gratis bellen naar 0800 – 81 15.

•

Kiezen voor digitale post
kan nog steeds
Bijna 4 van de 10 huurders ontvangen nu hun post via e-mail.
Begin maart konden huurders hiervoor kiezen. “En dat kan
nog steeds”, vertelt Jos van Waterweg Wonen. “Bij elke brief
zit een extra pagina met uitleg.”

Het is hier
fantastisch
wonen!
14 – WATERMERK

Ook Els van Dijk van de Huurdersraad heeft voor digitale post
gekozen. “Ik doe zelf al veel via e-mail. Voor mij is het
makkelijk. Het scheelt natuurlijk ook papier. Huurders zijn wel
vrij om te kiezen of zij dit willen. Dat vinden wij belangrijk.”
Wij hebben ons uiterste best gedaan om iedere huurder die
dit jaar 50 jaar dezelfde woning van ons huurt te bereiken.
Mochten wij iemand vergeten zijn, dan kun je dit doorgeven
via info@waterwegwonen.nl.

Vragen? Kijk dan op www.waterwegwonen.nl/post of bel naar
(010) 248 88 88.

•
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Woontips

Zo houd je de
warmte buiten

Huur opzeggen
na overlijden

De zomer is begonnen! Een lekker zonnetje is
heerlijk. Maar in huis kan het best warm worden.
Met deze 4 tips hou je het binnen zo koel mogelijk.
1. Houd de zon buiten
Een koel huis begint met het buiten houden van de zon.
Zorg ervoor dat de zon je huis niet te veel opwarmt. Doe
zonneschermen overdag omlaag en hou de gordijnen dicht.

Je wil wel graag de lucht in huis fris houden. Daarvoor kun
je een rooster openzetten. Of een raam op een klein kiertje
zetten.

3. Zet je ramen open als het buiten koel is
Maak goed gebruik van de koelte van de nacht. Zet
’s avonds of ’s ochtends de ramen open. Dan koelt het
lekker af in huis. Rond zonsopkomst is het meestal het
koelst.

Zonwering buiten werkt 2 keer zo goed als zonwering
binnen! Heb je geen zonnescherm buiten? Doe dan de
gordijnen, rolgordijnen of luxaflex dicht.
Wil je een zonnescherm of rolluik laten plaatsen? Vraag dan
toestemming aan Waterweg Wonen. In de folder ‘Thuis in
uw huis’ lees je erover. Die staat op onze website
www.waterwegwonen.nl/informatie.

Met een hor voor de ramen hou je de muggen buiten.
Zorg dat dieven je huis niet in komen door een open raam.
In een bovenraampje kun je een stang zetten.

2. Doe je ramen dicht als het buiten warm is

4. Is het echt te warm? Gebruik een ventilator

Hou je ramen en deuren overdag dicht als het buiten warm
is. Dat voelt misschien raar, maar anders stroomt warme
lucht je huis binnen.

Als het echt te warm wordt binnen, gebruik dan een
ventilator. Goed om te weten: je mag geen airco laten
installeren.

Automatische
incasso maakt
het makkelijk
Veel van onze huurders betalen automatisch hun
huur. Overmaken gaat dan elke maand vanzelf.
Wel zo makkelijk! Je vergeet dus nooit om je huur
te betalen. Als de huurprijs verandert, hoef je dat
niet aan te passen. Ook dat gaat vanzelf.
Wil jij dit ook? Dat kan bij iedere e-mail of brief
die Waterweg Wonen jou stuurt voor een
betaling. Kies dan voor ‘Incassomachtiging
afgeven’. Als je de stappen volgt, is het zo
geregeld.

•
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•

Als het om
woonfraude gaat
Wie van ons huurt, mag zijn woning niet aan iemand anders
verhuren. Ook mag een huurder de woning niet gebruiken als
bedrijf. “Dat noemen wij woonfraude”, vertelt Marcia
van Waterweg Wonen.
Buren die vermoeden dat er iets niet klopt,
kunnen dat doorgeven. Marcia: “Alle hulp is
welkom. Woonfraude is wel lastig aan te tonen.
We moeten bewijs hebben. En de rechter moet
daar een uitspraak over doen. Het kost dus tijd
en moeite. Toch pakken wij woonfraude altijd
aan, samen met bewoners.”
Woonfraude melden?
Kijk op www.waterwegwonen.nl/woonfraude.

Als een huurder overlijdt, moet de familie
veel regelen. Het is belangrijk om de huur
op te zeggen. Je kunt dan Waterweg
Wonen bellen op (010) 248 88 88. Of een
formulier op de website invullen.
Was de overleden huurder getrouwd? Of
woonde hij of zij al een heel lange tijd samen?
Dan kan de partner mogelijk in de woning
blijven wonen.
Voor een kind van de overleden huurder kan dat
ook gelden. Dan moet het kind al lang samen
met de ouder wonen. “Dit is maatwerk. Bel
daarom met ons”, vertelt Carla van Waterweg
Wonen.
“In alle andere gevallen moet de familie de huur
opzeggen”, vertelt zij. “We zien soms dat de
familie het overlijden niet laat weten. En dan
zelf naar de woning verhuist. Dat mag niet.”

•

Extra
contactpersoon
doorgeven
Huurders kunnen ons een tweede contactpersoon
doorgeven. Dat kan bijvoorbeeld een zoon of dochter zijn.
Inge van Waterweg Wonen: “Als er iets onverwachts
gebeurt, bellen wij hem of haar. Vooral voor ouderen is dat
een prettig idee.”
De huurder moet zelf de gegevens van deze persoon
doorgeven. Dat kan via mijn.waterwegwonen.nl. Of met een
brief of e-mail. Daarin moet de huurder ook zijn eigen naam
en adres zetten. Inge: “Wij bellen daarna voor de zekerheid
naar onze huurder of het akkoord is.”
Ga naar mijn.waterwegwonen.nl. Of stuur een brief naar
Waterweg Wonen, Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen.
Mailen kan naar info@waterwegwonen.nl.

•

Gratis rookmelder
voor al onze huurders
Waterweg Wonen wil natuurlijk dat haar huurders veilig wonen.
Daarom plaatsen wij sinds 2017 gratis rookmelders in onze woningen.
Veel woningen hebben al een rookmelder.

Nog geen rookmelder? Laat het ons weten!
Het ophangen combineren we zoveel mogelijk met werk dat al in je
woning plaatsvindt. Maar daar hoef je niet op te wachten. Heb je nog
geen rookmelder? Laat het ons weten via mijn.waterwegwonen.nl,
info@waterwegwonen.nl of bel ons op telefoonnummer (010) 248 88 88.
Dan maken we een afspraak om de rookmelder op te komen hangen.

•

•
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Woordzoeker



Fotowedstrijd

Een fleurig balkon
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.
afval, akkoord, attentie, balkon, balletje, bemiddeling,
bestrating, betaalbaar, bezem, bloemen, centraal,

Colofon

Alle contactgegevens op een rij.
Knip ze uit voor op de meterkast of
kijk op www.waterwegwonen.nl
Contact
mijn.waterwegwonen.nl
www.waterwegwonen.nl
info@waterwegwonen.nl
Telefoon: (010) 248 88 88

In onze vorige uitgave vroegen wij om een foto van een
opgefleurd(e) balkon of tuin. We hebben veel prachtige foto’s
ontvangen! Veel tuinen en balkons die opgefleurd waren met
planten en groen. Goed om te zien want behalve dat je er
heerlijk kunt genieten, draagt het ook nog eens bij aan
een beter milieu. De volgende inzendingen zijn als
winnende foto uit de bus gekomen:

Postbus
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen
Bezoekadres
Van Hogendorplaan 1011
3135 BK Vlaardingen

checken, contactpersoon, controleren, cupcakes,
digitaal, dringend, familie, fleurig, foto, genieten,

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

gesprek, gezellig, gezichten, gezondheid, gouden,
heemtuinen, honden, huisbezoek, huurverlaging,

Reparatieverzoeken
Plan zelf een afspraak op
mijn.waterwegwonen.nl of bel: (010) 248 88 88

inkomen, katten, kinderen, klimaat, koel, lift,
maatwerk, melding, nieuwbouw, opleiding,
oplossing, ouderen, overlast, parkeren, planten,

Spoedreparaties buiten kantoortijden
Telefoon: (010) 248 88 88

plezier, prettig, reacties, reparatie, resultaat, rommel,
rookmelder, schoon, seniorenwoning, servicekaart,

Wijkmeester of complexbeheerder nodig?
Kijk voor de contactgegevens:
www.waterwegwonen.nl/wijkmeesters

stage, starters, telefoonnummer, terras, tevreden,
uitleg, uitzicht, vanzelf, veilig, vriendschap, warmte,
welkom, winnen, woonfraude, woongeluk, zand,
zomer, zon

1
2

Marloes

De winnaar is:
Chaima el
Abdellaoui

Oplossing

?
!
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De oplossing van de nieuwe
puzzel kan je insturen tot maandag
2 augustus. Let op: vergeet niet je
naam, adres en telefoonnummer
te vermelden. Wij vermelden de
prijswinnaar met naam en foto in
de volgende editie.

Zomerplezier
Het maakt niet uit wat voor foto het is,
zolang het maar een vrolijke, zomerse

Zij was heel blij met de VVV-cadeaukaart ter
waarde van 50 euro en de prachtige bos bloemen.
Doe mee met de woordzoeker.
Mail de oplossing naar:
puzzel@waterwegwonen.nl
of stuur het op naar:
Postbus 3, 3130 AA
Vlaardingen

Doe mee en win!

Van harte gefeliciteerd!

foto is. Bijvoorbeeld een gezellige

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

zomeravond, een zomertuin,
de hond in het zonnetje, …
Stuur je foto voor 3 augustus naar
fotowedstrijd@waterwegwonen.nl.

De oplossing van de woordzoeker
van de vorige Watermerk was:
Laat de lente maar komen.
Dan zetten we de bloemetjes weer buiten!

Peter en Fia

Klacht of geschil
Bent u het oneens met onze reactie op uw
klacht? Dan kunt u contact opnemen met
een onafhankelijke regionale geschillen
commissie (GAC). Op de website van de
GAC (www.geschillenadvies.com) kunt u
lezen of, wanneer en hoe u een geschil in
kunt dienen.

Vergeet niet je naam en adres erbij te
vermelden. De winnaars ontvangen
een leuke attentie thuis.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Redactie Watermerk
Waterweg Wonen,
Karin van Hoogstraten,
Natalie Blomsma.
In samenwerking met
Gossepuzzels - Baambrugge,
PanArt communicatie en mediadesign,
Fotografie: Bart van Vliet en Waterweg Wonen
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Samen voor jou

“Burenbemiddeling
werkt goed bij overlast”
Tanja in gesprek met Walid en Solange van Waterweg Wonen

Waterweg Wonen ontvangt regelmatig meldingen van burenoverlast. In een land waar mensen dicht op
elkaar wonen is dat niet te voorkomen. Maar als de overlast een probleem wordt, dan moet daar iets aan
gebeuren. Burenbemiddeling kan een oplossing bieden.
De medewerkers van de afdeling Klant krijgen regelmatig
meldingen van burenoverlast binnen. Als huurders het niet
samen kunnen oplossen, vragen ze De Burenbemiddelaar
van Minters om hulp. Die zorgt ervoor dat buren met elkaar
gaan praten voordat de situatie uit de hand loopt. Burenbemiddeling is gratis en kan werken!

Meeste meldingen gaan over lawaai
Tanja vertelt verder. “De meldingen gaan het vaakst over
harde muziek en kinderen die herrie maken. Zeker sinds
corona. Thuiswerken en online lessen zorgden voor meer
klachten over lawaai. Maar andere voorbeelden van overlast
zijn verkeerd parkeren, last van honden en katten of
rondslingerende rommel.”

We praten met beide partijen
Tanja Storm, coördinator van De Burenbemiddelaar Vlaardingen, vertelt hoe het gaat als er een aanvraag voor burenbemiddeling binnenkomt. “Onze eerste stap is om contact
op te nemen met de betrokken huurders. We spreken eerst
met de partijen los van elkaar. Daarna volgt een gesprek
met beide partijen. Bemiddelaars zijn erbij om het gesprek
in goede banen te leiden.”

Geen burenbemiddeling bij ernstige overlast
Zijn er bedreigende situaties? Of heb je te maken met
personen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs of
psychische problemen hebben? Ga dan naar de politie.
Burenbemiddeling is dan geen optie. De Burenbemiddelaar
helpt verder alleen bij geschillen tussen buren.

Wil jij helpen bij burenbemiddeling?
78% tevreden na tussenkomst
De Burenbemiddelaar Vlaardingen kiest geen partij. “Een
groot deel van de oplossing zit hem in het echt naar elkaar
luisteren. Onze taak is om dit voor elkaar te krijgen”, legt
Tanja uit. “Dit lukt in 78% van de gevallen, zo blijkt uit
onderzoek. Dat is een mooi resultaat.”
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De Burenbemiddelaar Vlaardingen wil haar team
uitbreiden met nieuwe vrijwilligers. Wil jij helpen bij
het oplossen van problemen in de buurt? Meld je dan
aan via tanja.storm@minters.nl of bel (010) 435 10 22.
Alle vrijwilligers krijgen een opleiding voor zij in de
buurt aan de slag gaan.

•

