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Tijdens bijeenkomsten in de wijk kregen huurders informatie en konden ze vragen stellen.
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Huurders hebben vragen en zorgen, maar zijn ook positief over de aanpak van de Westwijk.
Dat blijkt uit de gesprekken tijdens acht bijeenkomsten bij De Eilandjes en in de Professor Teldersstraat.
Waterweg Wonen ging in mei en juni de wijk in om hen bij te praten over de plannen. “Huurders vinden
het fijn dat wij hen op tijd informeren”, vertelt Allard Nieuwstraten van Waterweg Wonen.
De plannen voor de Westwijk passen bij de samenwerkingsafspraken met de gemeente. Meer daarover lees je op de
achterkant van Watermerk. Bij De Eilandjes en in de
Professor Teldersstraat gaat het om 255 portiekwoningen.
Die hebben geen lift en zijn slecht geïsoleerd. Allard:
“Renoveren van deze woningen kan alleen tegen heel hoge
kosten. Bovendien bereiken we dan niet de woonkwaliteit
die we willen. Daarom is sloop en nieuwbouw de enige
juiste keuze.”

Professor Teldersstraat is tussen 2023 en 2027. Bijna 2 jaar
voor de sloop krijgen de huurders een brief. Een medewerker
van Waterweg Wonen komt daarna op huisbezoek.
Huurders kunnen in het gesprek hun wensen aangeven.”
Huurders krijgen 1,5 jaar de tijd om een nieuwe woning te
zoeken. Met voorrang én een vergoeding voor verhuis- en
inrichtingskosten. Allard: “Wie hulp nodig heeft, helpen wij
met zoeken. Onze ervaring bij sloop is dat iedereen ruim op
tijd een nieuwe woning naar wens vindt.”

We organiseerden bijeenkomsten in de wijk

Fijn dat sloopplannen ruim van tevoren bekend zijn

Om huurders bij te praten, ging Waterweg Wonen de wijk
in. “Voor hen is het een spannende periode. Daarom
organiseerden wij deze bijeenkomsten. Dat deden we
gewoon met statafels op straat. En bij slecht weer in het
wijkcentrum. Huurders konden in persoonlijke gesprekken
al hun vragen stellen aan medewerkers van Waterweg
Wonen. Eén-op-één, zodat ze direct antwoord kregen.”

Allard en zijn collega’s konden ongeveer de helft van de
bewoners persoonlijk spreken. “Huurders vinden het fijn
dat wij de sloopplannen ruim van tevoren laten weten. Zij
kunnen langzaam wennen aan het idee.” Aan de plannen
voor nieuwbouw werkt nu een ontwikkelaar. Allard: “Er
komen modernere en verschillende soorten woningen
voor terug. Het liefst willen we net zoveel huizen bouwen
als we gaan slopen. Tegelijk pakken we in de wijk de
leefbaarheidsproblemen aan. Dat doen we samen met
de gemeente en andere organisaties. Zo werken we aan
woongeluk in de Westwijk.”

Huurders krijgen voorrang en vergoeding

Samen werken aan
waardevol wonen

Huurders stelden allerlei vragen. Wanneer gaan jullie
slopen? Wanneer moet ik verhuizen? Krijg ik een urgentie en
een vergoeding? Allard: “De sloop van De Eilandjes en de

•
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Werken aan
woongeluk

Hoe belangrijk een woning is, weet Richard Tol (60 jaar) als geen ander. Hij leefde een jaar
op straat. Nu huurt hij van Waterweg Wonen een woning aan de Van Beethovensingel.
Zijn advies aan anderen: laat het niet zover komen. “Ik ben blij dat ik leef en mijn dochters
kan zien. Ik zit nog in de schuldsanering, maar mijn huur probeer ik op tijd te betalen.”
Perry Graute van Waterweg Wonen heeft daarom regelmatig contact met hem.

Richard wilde vroeger hetzelfde als de meeste
mensen: huisje-boompje-beestje. Zijn huwelijk
liep helaas mis en eindigde in de rechtszaal.
Toen de rechter het huis aan zijn ex-vrouw
toewees, stond hij begin 2017 op straat. “Ik ben
gaan lopen en in het park gaan zitten. Ik had
geen baan, geen geld, geen huis. 24 uur per dag
buiten leven is niet te doen, vooral vanwege de
kou. Ik werd mager en onverzorgd. Bij mijn zus
kon ik even douchen en eten, maar niet blijven.
Op straat leven is de hel op aarde.”

“Mijn huis is
mijn alles”
4 – WATERMERK

“Gelukkig kan ik Waterweg Wonen
bellen als ik ergens mee zit”
Naar de daklozenopvang
Een daklozenuitkering aanvragen ging mis. En
ook bij de opvang kon Richard in het begin niet
terecht. Hij voelde zich aan zijn lot overgelaten.
Nadat hij een jaar op straat had geleefd, kreeg hij
een plek in daklozenopvang De Elementen.
“Ik heb 2 dochters en daarvoor wilde ik blijven
leven. Ik had daar een dak boven mijn hoofd, maar
je moet je aanpassen. Alles gebeurt daar in een
vast ritme: zitten, eten, op tijd naar bed. Kees, die
daar werkte, heeft mij geholpen bij het zoeken
naar een huis. Daar ben ik hem dankbaar voor.”

Blij dat ik leef
Hij woont nu 3 jaar aan de Van Beethovensingel.
“Mijn huis is mijn alles. Ik wil nooit meer op
straat leven. Welke mooie vrouw ook op mijn pad
komt, mijn woning sta ik niet af. Ik zie mijn
dochters gelukkig weer. Af en toe komen ze een
weekendje bij me slapen. Ik ben vooral blij dat ik
leef. Mijn advies aan anderen: laat het nooit
zover komen.”
Toch blijft het lastig om financieel rond te
komen, zeker omdat Richard in de schuld
sanering zit. “Dat duurt nog een paar maanden.
Soms zit er iets tegen. Gelukkig kan ik
Waterweg Wonen bellen als ik ergens mee zit.
Dat geeft rust.”

Bel ons bij problemen
Dat is precies de boodschap die Perry van
Waterweg Wonen aan huurders wil geven.
“Heb je problemen met het betalen van je huur,
bel ons dan. Wij merken dat meer mensen
moeite hebben met het betalen van de huur,
zeker nu alles duurder wordt. Dat levert veel
stress op. Als een huurder belt, maken we
afspraken over wat wél lukt. Dat noemen we
sociaal incasseren. Net als Richard weten wij
hoe belangrijk een dak boven je hoofd is.
Zo werken we samen aan woongeluk.”

•

JUNI 2022 – 5

In de wijk
Babberspolder

Holy

Westwijk

Kom 5 juli
meepraten
over Muwi1
Woon je in Muwi1 in Babberspolder-Oost? Kom dan op
dinsdag 5 juli van 15.00 tot 17.00 naar de vijfde zomermiddag
bij de bomenwig aan de Meidoornstraat. Dit is een leuke
middag met sport en spel. Waterweg Wonen is er ook bij.
Else Hagers: “Wij gaan met huurders praten om te weten
wat zij fijn vinden aan deze buurt. En wat ze hier missen.”

Denk mee over de vernieuwing van de buurt
Waterweg Wonen wil namelijk met huurders een plan maken
voor de ongeveer 700 woningen. Het gaat om de woningen
tussen de Van Hogendorplaan, Meidoornstraat, Lobeliastraat
en Kethelweg. Deze buurt heet ook wel Muwi1.

Holy

Lief & leedpotje
voor de flat

Ria (73 jaar) woont in de Johannes Poststraat. Zij
beheert een Lief & leedpotje. “Met geld uit het potje kan
ik namens alle flatbewoners een attentie sturen. Dat heb
ik nu 6 keer gedaan. De reacties zijn leuk.”

Else: “Een plan maken doen we samen met de huurders.
Het is hún buurt. Daarom willen we hún mening horen.
Die ideeën nemen we mee in het plan. Het plan gaat over
renovatie, sloop en nieuwbouw.”
(van links naar rechts) Ilona, Leonie en Joop zien je graag
tijdens het spreekuur.

Activiteiten in de zomer
Deze zomer gaat Waterweg Wonen vaker de wijk in.
Hiervoor komt er een activiteitenkalender. “De kalender
hangen we op in de buurt. We organiseren meer activiteiten
in de wijk. We willen zoveel mogelijk bewoners spreken.
Dus denk en doe met ons mee! Samen kunnen we werken
aan woongeluk in Muwi1”, besluit Else.

•

Wijkspreekuren Holy
weer van start op
nieuwe locatie
De wijkspreekuren in Holy zijn weer gestart. En wel op een
nieuwe locatie! Iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur
kun je terecht bij voetbalvereniging Zwaluwen,
Zwaluwenlaan 500 in Vlaardingen. Heb je vragen, signalen
op het op het gebied van veiligheid, openbare ruimte,
leefbaarheid, verkeer, zorg, sport en bewegen en welzijn?
Kom langs en laat je helpen door medewerkers van de
volgende instanties:

“Met elkaar gaan we
aan de slag op de
Koninginnelaan”
Sinds april heeft de Koninginnelaan een eigen complexbeheerder sociaal: Leonie. Met collega’s Joop en Ilona
gaat ze werken aan de leefbaarheid. Waterweg Wonen wil
zo bijdragen aan het woongeluk in de wijk.

Iedereen kan meedoen

“Zo heb ik een kaartje gestuurd naar een stel dat ging
trouwen. En naar een buurjongen die het Groot
Vlaardingen rondbrengt. Het zorgt dat je met je buren
in verbinding staat”, vertelt Ria. Ze hoopt dat meer
flatbewoners haar tips geven wie een kaartje of bloemetje
verdient. “Dat kunnen ze altijd aan mij doorgeven.”

Testfase
“Het project zit nog in een testfase”, vertelt Solange.
Zij is wijkmeester sociale aanpak bij Waterweg Wonen.
“In Rotterdam is het al in 2013 bedacht. Het gebeurt in
veel andere steden. In Vlaardingen doen we dat nu in
een paar wijken: de Westwijk, de Rivierzone en de VOP.”
Naast Ria zijn er nog vier ‘gangmakers’ in de Westwijk.
Solange: “Zij beheren het potje. Abdel van Minters
coördineert het project. Samen hebben wij de huurders
in de Westwijk erbij gezocht. Wij zijn heel trots dat zij
dat willen doen!”

•

Leonie: “We weten dat bewoners graag in een gezellige
buurt wonen. Een buurt waar saamhorigheid is. Dat bleek
ook uit de vragenlijst, die we hebben gehouden. Aan de
Koninginnelaan hebben veel huurders overlast van dat
het niet schoon, heel en veilig is. Dat gaan we mét elkaar
aanpakken.” Huurders waarderen dat, vertelt Leonie:
“Als ik in de buurt aan het vegen en prikken ben, spreken
bewoners me aan. Ze zijn er blij mee. En iedereen kan
meedoen! We moeten de buurt samen beter maken.”

Spreekuur Koninginnelaan 413
•		Politie (wijkagent)
•		Gemeente Vlaardingen
•		Minters
•		Woningcorporatie Waterweg Wonen
•		Woningcorporatie Samenwerking
•		Vlaardingen in Beweging
•		Seniorenwelzijn
•		Wijkteams Vlaardingen

•
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Bewoners die willen helpen of ideeën hebben, kunnen
Leonie, Ilona en Joop aanspreken. Ze hebben elke
woensdag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur aan de
Koninginnelaan 413. Een briefje in de bus van nummer
413 kan ook. Leonie: “Wil je iets leuks organiseren voor
de buurt? Of ervaar je overlast? Laat het mij, Joop of Ilona
weten. Met elkaar gaan we werken aan woongeluk.
Samen met bewoners en andere partners. Ik zie je op de
Koninginnelaan!”

•

Heb je tips wie een kaartje of bloemetje verdient?
Geef het door aan Ria!
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Op de koffie bij...

Met zijn hondje Lady loopt Leo van Gerven (60 jaar) elke nacht door de straten
van Holy. Hij houdt een oogje in het zeil, vooral bij de sloop en nieuwbouw van
De Nieuwe Vogelbuurt. En hij doet nog veel meer voor de buurt. Vaatwassers aansluiten,
lampen ophangen en spullen verhuizen.
Leo is groot en sterk, maar ook rustig en
bedachtzaam. Dat was niet altijd zo, vertelt hij.
“Mijn ouders dachten dat ik moeilijk opvoedbaar
was. Ik werd uit huis geplaatst. Later bleek ik
doof te zijn. Toen ik 7 jaar was, kreeg ik een
operatie en kon ik horen. Mijn hele jeugd heb ik
op internaten gezeten. Het was een klotejeugd,
maar ik heb er nu vrede mee.”

Nachtwacht op linnen

“De Nachtwacht
waakt over mij,
ik waak over
de buurt”
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Op zijn 18e ging Leo weer bij zijn moeder wonen
en vond hij werk. Een sterke vent konden ze
overal gebruiken. “De laatste baan die ik had,
was bij de renovatie van het Rijksmuseum in
Amsterdam. Daar waakte ik ’s nachts over de
bouwplaats. In die tijd werd de Nachtwacht op
linnen afgedrukt voor een feest. Toen dat voorbij
was, zei ik: ‘Die wil ik wel’. Nu hangt het doek op
mijn slaapkamer. De Nachtwacht waakt over mij,
zoals ik over de wijk waak.”

Goud waard voor de wijk
Voor het bouwteam van Dura Vermeer doet Leo
hand- en spandiensten. “Zo maak ik om 6.00 uur
de schaftkeet en de hekken open. Dan drink ik een
bakje koffie mee. Ik vertel of het die nacht rustig is
geweest.” Niet alleen voor de bouwers, maar ook
voor de buren staat Leo klaar. Tegen een kleine
vergoeding doet hij graag een klus. De bewonerscommissie De Toekomst kan eveneens een beroep
op hem doen. Voorzitter Dick van der Werf: “Als ik
Leo bel of hij een lamp kan ophangen, komt hij
meteen. Hij is goud waard voor de buurt. Het
voorkomt dat hij eenzaam wordt.”

De buurt is mijn thuis
Leo wil nooit meer uit Holy weg. Vanwege de
sloop van zijn woning in de Patrijsstraat verhuisde
hij in 2017 naar de Sperwerlaan. Dat is zo’n 70
meter verderop. “De buurt is mijn thuis. Mijn
moeder overleed in 2018. Verder heb ik geen
familie meer. Daarom doe ik graag iets goeds voor
de buurt. Anders word ik een kluizenaar.”

•

“Ik heb geen familie meer.
Daarom doe ik graag iets
voor de buurt”
Koperen leidingen
Leo slaapt altijd ’s avonds. ’s Nachts loopt hij drie
keer door de buurt. “Als ik een groepje jongeren
zie, spreek ik ze aan. Vertrouw ik het niet, dan bel
ik de politie. Eén keer hoorde ik water stromen in
de kelders van een pand. De koperen leidingen
waren gestolen. De man van Evides durfde er
niet alleen in. Ik heb hem geholpen de leidingen
af te knijpen. We waren drijfnat.”

Leo en Lady.
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Kompassie

Door
ontwikkeling

2021 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
31-12-2021

Goedkoop

Betaalbaar

Middelduur

1.932

8.069

720

Duur (boven
huurtoeslaggrens)

Intramuraal

Totaal

198

83

11.002

Overige verhuureenheden

2021

Winkels en overige bedrijfsruimten,
maatschappelijk vastgoed

106

Garageboxen

590

Parkeerplaatsen

284

Totaal

980

A

85%

B
D
F
G

Kwaliteit woning en buurt
KWH Tevredenheid huurder over:
kwaliteit van de woning

buurt

7

7

Goed ondernemerschap (kompas)
Organisatie die richting, ruimte en vertrouwen geeft
Aflossingen

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

Extraaandacht
aandacht
Extra
voorkwetsbaren
kwetsbaren
voor

Huurverlaging
en huurbevriezing
Woonzorg
overeenkomsten
Pluscontracten
Pilot verwaarloosde tuinen
Achter
zorgdeur
Achterdede
zorgdeur
Sociaal
incassobeleid
Sociaal incassobeleid

Aantal fte’s:

112,2

Onderhoudsuitgaven
7% 1%

Huren

16%

Verkoopontvangsten
Afgesloten leningen
Overige ontvangsten
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9%

2021

Ontvangsten

8,0

Huur opzeggen:

8,4

Reparaties:

8,1

Uitvoering planmatig onderhoud:

7,3

Algemene dienstverlening:

7,4

Eerste basis voor
gezamenlijke
maatschappelijke
agenda en
ontwikkeling
samenwerkings
afspraken

Waterweg Wonen

Huurdersraad

Welzijn en Zorg

Gemeente en subregio

Ondernemers
Bewoners(groepen)

	Personeelsuitgaven

Uitgaven
21%
13%

Nieuwe woning:

	Nieuwbouw, woning
verbetering en aankoop

9%

15%

Goede dienstverlening,
KWH Tevredenheid huurder

Overige bedrijfsuitgaven
25%

	Verhuurdersheffing en
70%

aan werkgeluk

Woongeluk (compassie)

E

energielabel B

10%

‘zeven of hoger’

C

Woningen
hebben
gemiddeld

4%

van de medewerkers
geeft het cijfer

sectorspecifieke heffingen
	Renteuitgaven
Overschot

Deze infographic brengt het jaar 2021 overzichtelijk in beeld. Bekijk de uitgebreide versie van
ons jaarverslag op www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2021

Nieuwe medewerkers
van 35 jaar of jonger:

50%

Orde en veiligheid
Onderwijs en kinderopvang
Collega-corporaties
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Een feestje voor onze
Gouden Huurders!

Huurdersraad doet ideeën
op bij project in Leiden
Vol inspiratie kwamen bestuursleden van de Huurdersraad op 10 mei
terug van het project Nijverheid in Leiden. Een aantal medewerkers van
Waterweg Wonen ging mee. En ook de gebiedsmanager van de gemeente
Vlaardingen en een bestuurslid van bewonersorganisatie MUWI1 waren
erbij. Met z’n allen in een bus leek het wel een schoolreisje.

Dit jaar konden we onze Gouden Huurders weer écht in het zonnetje
zetten. En dat doen we graag. Want wij zijn heel blij met onze trouwe
huurders die al 50 jaar dezelfde woning huren.

In de hal van de oude meisjesschool wordt aandacht geluisterd.

We organiseerden een gezellige high tea
op ons kantoor
Kluswoningen en zelfbouw
Maatschappelijke ontwikkelaar ‘Steenvlinder’
maakte een oude meisjesschool en het
terrein er omheen geschikt voor klus
woningen en zelfbouw. Ook voor mensen
met een kleine beurs. Het was heel leuk om
te zien hoe een student de kans krijgt zijn
eigen woning te bouwen. De eerste jaren kan
hij de ruimte huren tegen een sociale
huurprijs. Later heeft hij recht om deze te
kopen, maar hij mag ook blijven huren.

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?

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

Samen een mooie
leefomgeving maken
Ook zagen we het huis van een jong stel:
helemaal zelf ontworpen, gebouwd en
ingericht. Het project is een mix van
grotere en kleinere woningen. Koop
woningen in verschillende prijsklassen
maar ook sociale huurwoningen. De
ambitie van alle bewoners: samen een
mooie leef- en woonomgeving maken.
Waar je zelf je huis bouwt, wil je ook dat
de omgeving goed en fijn is. De aanpak
van de meisjesschool in Leiden biedt
inspiratie voor Vlaardingen. Deze kan
geschikt zijn voor lege bedrijfspanden
in de rivierzone.

Aanpak van naoorlogse wijken
Ook hoorden we in Leiden verschillende
visies op het opnieuw inrichten van
naoorlogse wijken. Een studie naar
mogelijkheden voor de wijk
Groenoord-Zuid in Schiedam sprak ons
zeer aan. We kennen ze allemaal: wijken
met portiekflats van 3 of 4 bouwlagen
en om de flats veel groen. Ook in
Vlaardingen hebben we de uitdaging
een aantal van die wijken opnieuw in te
richten. Het gaat bijvoorbeeld om de
Westwijk en delen van de Babberspolder.
De Huurdersraad vindt het belangrijk om
zo weinig mogelijk huurwoningen te
slopen, maar ze aan te passen.

Indrukken en kansen
De Huurdersraad neemt de indrukken
zeker mee in het overleg met de
gemeente en de woningcorporatie.
Eerder is er al afgesproken dat de
herontwikkeling van de Babberspolder
samen met de bewoners gaat gebeuren.
Wat blijft ons het meeste bij:
• Kansen voor jongeren en inwoners
met een kleine beurs om een eigen
huis te bouwen. Dat huis kunnen zij
eerst huren.
• Bewoners kunnen zelf vertellen wat
zij willen met hun buurt en hoe het
kan worden.
• Inwoners blijven in hun eigen stad;
sociale netwerken blijven in stand.
• In wijken met veel sociale huur
woningen: zo min mogelijk slopen,
maar woningen aanpassen.
• Als je samen met bewoners plannen
maakt, krijg je betere wijken.
En dat willen we!

•
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Het was een geslaagde middag
De sfeer was geweldig. Iedereen had zin in het
feestje. Er is veel gelachen. En zelfs gezongen door
een van de klanten toen er een muziekvraag in de
quiz voorbijkwam. Aan de tafeltjes was veel
gezelligheid, iedereen was met elkaar in gesprek.
Veel herinneringen zijn gedeeld.

“50 jaar geleden betaalden
we 7 gulden huur per week”
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn

Wij zoe
k
nieuwe en een
voorzit
ter.

Kijk op
onze
websit
e voor
m e er
inform
atie.

Contact Huurdersraad Waterweg Wonen





Daar werden onze gasten feestelijk ontvangen door
medewerkers van Waterweg Wonen. De ruimte was
feestelijk versierd, de rode loper lag uit. Er stond een
fotospiegel klaar om voor iedereen een mooie
herinnering vast te leggen. Onder het genot van een
heerlijke high tea was er een vermakelijke quiz.
Waarmee natuurlijk een leuke prijs te winnen was:
heerlijke Vlaardingse ijzerkoekjes.

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

Wie niet kon komen, hebben we ook in het zonnetje
gezet. Wij hebben hen verrast met een mooie bos
bloemen. Zo was het toch een beetje feestelijk.

Zijn we iemand vergeten uit te nodigen?
Helaas kan dat gebeuren, ondanks onze
zorgvuldigheid. Geef het gerust aan ons door via
info@waterwegwonen.nl of bel naar (010) 248 88 88.
Dan krijgt deze Gouden Huurder een uitnodiging voor
het feestje van volgend jaar.

•
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Tips voor een
koel huis
BBQ’en ook leuk
voor de buren?
In de zomer breekt er weer een fijne tijd aan voor
barbecueliefhebbers. Een lekker lapje vlees, vis of een
kleurrijke groentespies op de barbecue. Wie houdt daar
niet van? Toch zijn de buren niet altijd even enthousiast.
Wij krijgen elke zomer veel klachten binnen over
barbecue-overlast. De klachten gaan over stank, rook en
te veel lawaai. Vaak merken de bbq’ers dit zelf niet.
Hier een paar tips, zodat buren minder last hebben.
• Een elektrische barbecue zorgt voor minder rook.
En is ook nog eens beter voor het milieu.
• Heb je een barbecue met kolen? Gebruik dan kokos
briketten in plaats van aanmaakblokjes. Deze zorgen
voor minder rook.
• Als het windstil is, blijft de rook erg hangen.
Vraag bij de buren of ze geen last hebben.
• Kijk waar je de barbecue plaatst. Zorg dat de rook
niet precies bij je buren komt.

•

Maak kans op een
gratis maand huur
met automatische
incasso

Het is zomer. Iedereen hoopt op een lekker zonnetje.
Maar in huis kan het flink warm worden. Hoe hou je het
binnenshuis dan koel?

Hou de zon en warmte buiten
Doe overdag alle ramen en deuren dicht. Ook gordijnen
mogen dicht en zonneschermen of rolluiken omlaag.
Zo hou je de zon goed buiten.

Zet je ramen open als het buiten koel is
Zet ’s avonds of ’s ochtends vroeg de ramen open.
Dan komt er frisse lucht binnen en koelt het lekker af in
huis. Rond zonsopgang is het meestal het koelst. Plaats
dan wel een hor om muggen tegen te houden. Zorg dat
het veilig is om een raam open te zetten. In een bovenraampje kun je bijvoorbeeld een stang zetten. Inbrekers
komen dan minder makkelijk binnen.

Frans bewaart alle mailtjes van Waterweg Wonen in een
apart mapje op zijn computer.

Waterweg Wonen start deze zomer een leuke winactie.
Hierbij willen we huurders aanmoedigen de huur met
automatische incasso te betalen.

Digitale post is
heel handig

Betaal je nog niet met automatische incasso? Regel dit voor
1 september 2022. Dan maak je kans op een maand gratis
huur. Betaal je al met automatische incasso? Dan doe je
automatisch mee met de actie.

Ontvang jij onze post nog op papier? Wij bieden al een
tijdje digitale post aan. Meldingen, rekeningen en
andere informatie komen dan niet meer via de post.
Je ontvangt alles per e-mail.

De loting is in september
In september houdt Waterweg Wonen de loting.
50 huurders winnen dan een prijs. Wat kun je winnen:
• De hoofdprijs: één maandhuur gratis
• De tweede prijs: halve maandhuur gratis
• De derde tot en met 50e prijs: 50 euro

Hang de was buiten
Een wasdroger geeft veel warmte af. Daar zit je met die
hitte niet op te wachten. Hang de was buiten. Daar
droogt het lekker snel.

Gebruik een ventilator, geen airco
Als het echt te warm wordt binnen, gebruik dan een
ventilator. Een airco installeren mag niet in de huur
woningen van Waterweg Wonen.

•

Huurder Frans Jongejan geeft aan het heel handig te
vinden. “Ik heb op mijn computer een mapje
‘Waterweg Wonen’. Daar bewaar ik alles in. Het is
makkelijk terug te vinden. Het neemt geen ruimte in.
En het bespaart papier en dat is beter voor het milieu.”

De winactie vervangt de jaarlijkse teruggave
Eerder kregen huurders 6 euro terug als zij met
automatische incasso betaalden. Deze actie komt nog uit
de tijd dat we met guldens betaalden. En werkt nog
nauwelijks als aanmoediging. Tijd voor een nieuwe
actie dus.

Wil je in de toekomst ook digitale post ontvangen?
Laat dit weten via www.waterwegwonen.nl/post.
Je kunt ook bellen of mailen naar Waterweg Wonen
via (010) 248 88 88 / info@waterwegwonen.nl.

•

Gratis energiedisplay
voor huurders
Zo’n 11.000 Vlaardingse huurders krijgen een energiedisplay
cadeau van Waterweg Wonen. Het installeren gebeurt in fases.
Je ontvangt hierover vooraf een brief. Met de energiedisplay kun
je je energieverbruik in kaart brengen en met gerichte acties het
energieverbruik verlagen. Hierdoor is de energiedisplay een
hulpmiddel om de stijgende energierekening meer betaalbaar
te houden. Waterweg Wonen is de eerste c orporatie die alle
huurders een energiedisplay cadeau geeft. Op 7 juni
installeerde directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg met hulp
van de nieuwe wethouder duurzaamheid Koen Kegel, een
energiedisplay bij de familie Rutz-Van Gelder. Het totale
traject duurt ongeveer 2 jaar.

•
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Wil je meedoen?
Je hebt vorige maand een brief over deze actie ontvangen.
In deze brief staat hoe je de automatische incasso kunt
afgeven. Heb je de brief niet ontvangen? Of heb je nog
vragen? Stuur een e-mail naar info@waterwegwonen.nl.
Of bel naar (010) 248 88 88.

Huur stijgt iets

•

Vanaf 1 juli gaat de huurprijs iets omhoog. De meeste
huurders betalen dan per maand 2,3 procent meer dan
nu. Waterweg Wonen volgt hiermee de gemiddelde prijsstijging in 2021. Voor een paar flats of woningen geldt
een lager percentage. Bijvoorbeeld voor woningen die
gesloopt worden.
Jouw nieuwe huurprijs lees je in de brief die wij stuurden.
Wil je meer weten? Kijk dan op onze website voor alle
vragen en antwoorden. Heb je moeite om je huur te
betalen? Neem dan zeker contact met ons op via (010) 248
88 88. In veel gevallen vinden wij samen een oplossing.

•
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Hoe voorkom je
verstoppingen?
Verstoppingen komen vaak voor door verkeerd gebruik
van de afvoer. Dit komt het meest voor bij de gootsteen,
wastafel, toilet en het doucheputje. Heel vervelend als
dat gebeurt. Wat kun je nou het beste doen als dit
gebeurt? Maar nog belangrijker: hoe voorkom je
verstoppingen?

Sociaal wijkmeester Dianca van Rooij:

“Duiven kunnen prima
voor zichzelf zorgen”

Hoe voorkom je verstoppingen?
• Giet regelmatig heet water met soda door de afvoer.
Soda werkt ontvettend en maakt schoon. Spoel met
heet water na;
• Verwijder haren uit het doucheputje. Til het doucheputje op, maak het schoon en plaats het weer op
dezelfde manier terug;
• Gooi nooit (frituur)vet of verf door de gootsteen of
andere afvoeren. Dus ook niet in het toilet;
• Maak regelmatig de sifon onder de wastafel en
gootsteen schoon. Deze kun je losdraaien. Verwijder het
vuil. Spoel de sifon bij een andere wasbak schoon, en
plaats hem terug. Zet er wel even een bakje onder voor
je hem losdraait. Er kan wat vuil en vocht uitlopen.

Tuin ophogen?
Je kunt gratis ophoogzand
of -grond krijgen!

Het is een groot probleem in de Westwijk, maar ook in de rest van Vlaardingen: duiven. Door het
voeren van de vogels komen er steeds meer. Het voedsel trekt bovendien ratten en muizen aan.
Sociaal wijkmeester Dianca legt uit wat huurders daaraan kunnen doen.

Verstopt! Wat nu?
• Loopt het water niet goed door? Of borrelt of stinkt
de afvoer? Neem contact op met Waterweg Wonen!
Wacht niet tot alles verstopt is;
• Giet heet water met soda door de afvoer;
• Gebruik beslist geen chemische middelen als er
verstopping is. Dit geldt voor vloeibare ontstoppers en
korrels. Ook niet als op de verpakking staat dat het
ervoor geschikt is.

Goed om te weten
Alleen bij een toiletverstopping
komt onze monteur met spoed
bij je langs.

•

Wil je de tuin ophogen? Dan kun je via Waterweg Wonen
gratis ophoogzand of -grond krijgen vanaf 1 kuub.

Goed om te weten
• Zand of grond wordt geleverd in een bigbag;
• De leverancier levert het zand of de grond dicht bij je
woning, maar niet in de tuin. Je moet zelf het zand of
de grond naar de tuin vervoeren met kruiwagens;
• De grond is niet bestemd voor beplanting;
• Bestellen kan vanaf 1 kuub en alleen per hele kuub;
• Het is gratis.

Bestellen doe je zo
Mail naar info@waterwegwonen.nl met de volgende
gegevens:
• Je naam, adres en telefoonnummer;
• Vermeld of je ophoogzand of ophooggrond nodig hebt;
• Geef aan hoeveel kuub je wilt hebben;
• Geef een voorkeursdatum op voor levering;
• Vermeld duidelijk waar je het bezorgd wilt hebben.
(Welke straat, welke hoek van de straat,
ter hoogte van welk nummer?)

•
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Dianca werkt sinds 2 jaar als sociaal wijkmeester in de
Westwijk. Daarvoor deed ze jaren vergelijkbaar werk bij
andere corporaties. Geen dag is hetzelfde, vertelt ze. “Je
weet nooit wat er op je pad komt. Wij spreken huurders aan
als de vuilniszak te lang buiten staat, maar ook als we een
melding krijgen van overlast. Het is afwisselend werk.”

Verboden om te voeren
Overlast van duiven is een terugkerend probleem. “Ik merk
dat veel bewoners niet weten dat het verboden is om
vogels te voeren. Dat wist ik vroeger zelf ook niet. Ik voerde
zelf soms duiven, maar daar ben ik direct mee gestopt. Het
grootste probleem zijn de hele hompen brood. Dat is voor
duiven een gratis restaurant.”

Steeds meer overlast
Door het voeren komen er steeds meer duiven bij. “Omdat
ze niet op zoek hoeven naar eten, hebben ze alle tijd om
nesten te bouwen. Dat doen ze graag op de balkons, waar
ze alles onder poepen. Met al die nesten krijgen we steeds
meer duiven.” Het eten trekt ook ratten en muizen aan.
“Ratten brengen ziekten over, muizen komen in de winter
de huizen in. Dat wil echt niemand”, vertelt Dianca.

Naar een andere plek
Stoppen met voeren: dat is het advies van Dianca.
“Dat moeten we echt samen doen. Huurders vragen we
elkaar daarop aan te spreken. Leg uit dat het niet mag. En
welke overlast het oplevert. Wij blijven dat ook vertellen.
Huurders bedoelen het goed, maar duiven kunnen prima
voor zichzelf zorgen. Als het voeren stopt, gaan ze na een
tijdje naar een andere plek.”

Lekkere recepten met oud brood
Ze heeft nog een paar tips voor mensen die brood
overhouden. “Koop in de eerste plaats minder brood of
doe het direct in de vriezer. Dat scheelt je geld.
Met oud brood kun je heerlijke dingen maken. Denk aan
wentelteefjes, pizza, tosti’s, croutons of een Egyptische
broodpudding. We hebben de recepten op onze website
geplaatst. Smakelijk eten!”
Scan deze QR-code met de camera van je
telefoon voor alle recepten met oud
brood. Of kijk op onze website.

•
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Woordzoeker

Fotowedstrijd

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.
automatisch, barbecue, beestje, beplanting, bereikbaar,
beroep, besparen, boompje, bovenraampje, campagne,
dakloos, doucheputje, eenzaam, fotospiegel, fris,
frituurvet, huisje, incasseren, jongeren, kluizenaar,
klus, kokosbriketten, kwaliteit, kwetsbaar, leed,
leefbaarheid, leidingen, linnen, meedoen, nachtwacht,
ophogen, oplossing, overlast, park, prikken,
problemen, restaurant, ritme, rolluiken, saamhorigheid,
samen, schaftkeet, schuldsanering, slaapkamer,

Colofon

Het is weer lente!
In de vorige uitgave van Watermerk vroegen we om lentefoto’s.
Dat kon bijvoorbeeld een foto van je hond zijn die in het
zonnetje zit te genieten, vogeltjes in de tuin, knoppen in de
bomen, … Zolang de lente er maar vanaf spatte, was het goed.
Er zijn weer mooie foto’s
binnengekomen. De foto van
Bejo van Mourik vonden we het
mooist; een zeldzame schubwortel
die alleen in het voorjaar bloeit en
groeit. Daarmee won ze een
VVV-cadeaukaart van 25 euro
en een leuke attentie.

sociaal, soda, spreekuur, stemming, stress, teruggave,
vergoeding, verhuizen, verstopping, vervuiling,
zand, zonnescherm, zonnetje, zonsopgang

Doe mee en win!
Ultiem vakantiegevoel

Doe mee met de woordzoeker.
Mail de oplossing naar:
puzzel@waterwegwonen.nl
of stuur deze op naar:
Postbus 3, 3130 AA
Vlaardingen
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In het komende nummer kun je een prijs
winnen met een ultieme vakantiefoto. Denk
aan een mooie strandfoto, een foto van een
mooie zomeravond of een leuke activiteit.

De oplossing van de nieuwe
puzzel kan je insturen tot en met
zondag 31 juli. Let op: vergeet niet
je naam, adres en telefoonnummer
te vermelden. Wij vermelden de
prijswinnaar met naam en foto in
de volgende editie.

Hij was heel blij met de VVV-cadeaukaart ter
waarde van 50 euro en de prachtige bos bloemen.
Van harte gefeliciteerd!
De oplossing van de woordzoeker van de vorige
Watermerk was: Nog geen rookmelder in huis?
Waterweg Wonen stelt deze gratis beschikbaar!

Postbus
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen
Bezoekadres
Van Hogendorplaan 1011
3135 BK Vlaardingen
Algemene openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Reparatieverzoeken
Plan zelf een afspraak op
mijn.waterwegwonen.nl of bel: (010) 248 88 88

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

voorkomen, waken, winactie, windstil, woningnood,

Oplossing

Contact
mijn.waterwegwonen.nl
www.waterwegwonen.nl
info@waterwegwonen.nl
Telefoon: (010) 248 88 88

Spoedreparaties buiten kantoortijden
Telefoon: (010) 248 88 88

tevreden, tuin, veerkrachtig, vegen, ventilator,

De winnaar is:
de heer Verbaas

Alle contactgegevens op een rij.
Knip het colofon uit voor op de meterkast
of kijk op www.waterwegwonen.nl.

Stuur je foto uiterlijk maandag 22 augustus
2022 naar fotowedstrijd@waterwegwonen.nl.
Vergeet niet je naam en adres erbij te
vermelden. De winnaar ontvangt een leuke
attentie EN een VVV-bon van 25 euro!
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

Klacht of geschil
Ben je het oneens met onze reactie op jouw
klacht? Dan kun je contact opnemen met
een onafhankelijke regionale geschillen
commissie (GAC). Op de website van de
GAC (www.geschillenadvies.com) kun je
lezen of, wanneer en hoe je 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
Redactie Watermerk
Waterweg Wonen,
Karin van Hoogstraten,
Natalie Blomsma.
In samenwerking met
Gossepuzzels - Baambrugge,
PanArt communicatie en mediadesign,
Fotografie: Bart van Vliet, Tamara Heck,
Koos Reijerkerk, Roel Dijkstra, Robert Vos en
Waterweg Wonen

JUNI 2022 – 19

Samen voor jou

Samen werken aan
waardevol wonen
Genoeg huurwoningen, een goede balans in wijken en een betere kwaliteit van woningen en de omgeving.
Intensief samenwerken bij het ondersteunen en begeleiden van kwetsbare bewoners. Dat staat in de
samenwerkingsafspraken van de gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking
Vlaardingen en beide Huurdersraden. Zij ondertekenden die afspraken op 7 maart 2022.

Woongeluk staat voorop
Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder Waterweg Wonen:
“We zien dat de problemen in sommige woonwijken
toenemen. Tegelijk is er een groot tekort aan woningen.
We willen sneller bouwen. Samenwerken is daarom
belangrijk. Wij zijn dan ook blij met deze samenwerkings
afspraken. Dit komt ten goede aan het woongeluk van
onze huurders.”

“Daarom hebben wij de ambitie om in 2030 te groeien naar
39.000 woningen. Dit betekent 4.500 extra woningen.
We werken ook aan veerkrachtige en leefbare wijken.
Zo bouwen we samen aan Vlaardingen en creëren we een
thuis voor iedereen.”
Wil je de samenwerkingsafspraken lezen? Dat kan op
www.vlaardingswonen.nl.

•

We willen aan de slag
De Huurdersraad van Waterweg Wonen is na een stevig
gesprek over de sociale aanpak redelijk tevreden. Hans
Riemens: ”Wij willen graag dat thema’s als armoedebeleid,
laaggeletterdheid en eenzaamheid nog duidelijker worden
opgeschreven. Ambities zijn interessant, maar we willen aan
de slag. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt.
Daarom hebben wij onze handtekening eronder gezet.”

Veerkrachtige wijken
“De woningnood is hoog op dit moment. Ook in
Vlaardingen merken we dat”, zegt Ivana Somers-Gardenier,
wethouder bouwen en wonen gemeente Vlaardingen.
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Zo blijft gewoon wonen
bereikbaar voor iedereen
De 22 woningcorporaties in de regio Rotterdam
voeren samen een campagne: Gewoonwonen.nu.
Zij vinden dat er tot 2030 30.000 sociale woningen bij
moeten komen. Dat kan gewoon. Door sneller te
bouwen, zinvol te investeren en buurten aantrekkelijk
te maken voor iedereen. Wil je meer weten? Kijk dan
op Gewoonwonen.nu.

