
• Op pantoffels  
naar de Papegaai
Pagina 4

• In zomerse setting 
meepraten over Muwi1
Pagina 11

“Niets is zo mooi 
als tomaten zien 
groeien”

Nummer 3  |  jaargang 24  |  september  2022

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen

Watermerk



Inhoud
2 Fotowedstrijd

2 Nieuwe rubriek!

3 Met de camper de wijk in

4 “Op mijn pantoffels kan ik naar de Papegaai”

6 Laatste deel De Nieuwe Vogelbuurt van start

6 Groot feest op de Zwaluwenlaan Even

7 Meedenken met de architect

8 “Als ik mijn tomaten zie groeien,  

ben ik gelukkig”

10 Huurdersraad en bewonerscommissies 

trekken meer samen op

11 In zomerse setting meepraten over Muwi1

12 Collectieve verwarming: antwoord op  

je vragen

12 Mevrouw Brouwer wint gratis maand huur

12  ‘Bellen is oplossen’

13  De energietoeslag van 1.300 euro: 

misschien heb jij er ook wel recht op!

13  Tips om schimmel in je woning  

te voorkomen

14  Woordzoeker

15 “Rookmelder plaatsen is zó geregeld”

15 Colofon

16 Blije reacties bij installatie energiedisplay

Nieuws

Wie een bestickerde Waterweg Wonen-camper ziet staan, moet nog maar eens goed kijken. Misschien 
ontdek je wel een bekend gezicht op een van de foto’s in de fotolijstjes. Bijvoorbeeld een buurtgenoot, 
vriend of familielid. Allemaal huurders die het leuk vonden om voor Waterweg Wonen op de foto te gaan. 

Waterweg Wonen wil met de versierde camper de wijk in. 
De wijkmeesters gebruiken hem voor activiteiten of tijdens 
een spreekuur. Ook gaat Waterweg Wonen de camper 
inzetten als mobiel kantoor. Bijvoorbeeld bij sloop- en 
renovatieprojecten. 

Else Hagers van Waterweg Wonen: “We hebben niet overal 
een vaste plek. In deze tijd van woningtekort vinden we het 
niet oké om daar een woning voor op te offeren. 
Zo kwamen we op het idee om een camper aan 
te schaffen. We gebruiken hem ook voor andere 
activiteiten.” 

Feestelijk onthuld 
Op 6 september werd de camper feestelijk onthuld.  
Else: “Waterweg Wonen wil dichtbij en betrokken zijn.  
Met de camper komen we naar de bewoners toe. Soms 
vinden ze het lastig om ons te bezoeken. Met de camper 
verlagen we die drempel.” 

Het mobiele kantoor heeft achter in een zithoek met een 
tussendeur. Voorin staan wat kasten, een zitje en een 
keukentje. Bij lekker weer gaat de luifel uit en komen er 
statafels bij te staan. Staat de camper bij je in de buurt  
en heb je een vraag, stap dan zeker binnen!  •

Met de camper de wijk in
De ‘bekende gezichten’ van de fotolijstjes tijdens de onthulling van de camper. 

Fotowedstrijd

In de vorige uitgave van Watermerk vroegen we om 
foto’s van jouw ultieme vakantiegevoel. Nathalie 
van der Gaag ging als eerste vakantie als gezin naar 
Gelderland en maakte deze gezinsfoto bij de Loenense 
watervallen. Tijd doorbrengen met haar gezin geeft 
haar het ultieme vakantiegevoel. 

Met deze foto won Nathalie 
een VVV-cadeaukaart van 
25 euro en een leuke attentie.
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Nieuwe rubriek!
Vanaf nu een nieuwe rubriek op 
pagina 19: ‘Meekijken met…’.  
We geven een inkijkje in de 
werkdag van een medewerker 
van Waterweg Wonen.  
Op 3 momenten tijdens zijn/haar 
werkdag. We trappen af met 
Ruby, medewerker Service & 
Onderhoud.  •



“Dit is zó leuk”, zegt Tineke uit de grond van haar hart. In een filmpje vertellen zij en andere 

huurders wat Prettig Wonen voor hen betekent. Het project stimuleert huurders elkaar te 

ontmoeten. Mooie vriendschappen zijn zo ontstaan. Prettig Wonen heeft zo gezorgd voor 

meer woongeluk in Holy.

Werken aan 
woongeluk

“Het reisje naar Lennestadt 
 was supergezellig”

Sinds 2019 bestaat Prettig Wonen in 3 flats: 
Fazantlaan, Zwaluwenlaan Even en Zwaluwenlaan 
Oneven. “In veel complexen in de Holy was geen 
ontmoetingsruimte. Hierdoor bleven mensen op 
zichzelf”, vertelt Joop van de Huurdersraad. 

Van 10 hoog met de lift naar 4
De eerste stap was in elk van de flats zo’n 
gezamenlijke ruimte in te richten. Bewoner Tineke 
is slecht ter been. Daarom is ze erg blij met de 
Papegaai, zoals de ontmoetingsruimte op de 
Fazantlaan heet. “Nu kan ik op mijn pantoffeltjes 
zonder jas van 10 hoog met de lift naar 4. En dan 
is het feest.”

Rijst met kip-kerrie en pindasaus
Remco is een lekkere maaltijd aan het koken.  
Hij vertelt: “Sommige bewoners wilden graag 
rijst met kip-kerrie, andere met pindasaus. Toen 
heb ik ze maar allebei gemaakt.” Als toetje is er 
een advocaatje met slagroom. Dat is een traktatie 
van Carla, want zij is jarig. Alle aanwezigen 
zingen voor haar.  

Reisje naar Lennestadt
In de ontmoetingsruimte van Zwaluwenlaan 
Oneven is het ook lekker druk. Bewoner Annie 
vertelt dat het idee ontstond een reisje te maken 
naar Lennestadt in Duitsland. “We zaten hier met 
allemaal mensen. Ik zei: ‘Daar zou ik wel naartoe 
willen.’ En Gerda wilde ook mee. We namen elk 
een paar vriendinnen mee. Het was supergezellig.”

Ontmoeten, ondersteunen en  
wegwijs maken
Coach Shantal van Waterweg Wonen vertelt dat in 
de ontmoetingsruimtes mooie dingen gebeuren. 
“Daar groeit het onderlinge vertrouwen. Mensen 
zien elkaar wekelijks en eten soms samen een 
warme maaltijd. Dan gebeurt er iets tussen 
mensen. Als coach ondersteun ik dat. En maak  
ik mensen wegwijs. Ontmoeten, ondersteunen  
en wegwijs maken: dat is Prettig Wonen”, vat  
zij samen.  •

“Op mijn pantoffels 
kan ik naar  
de Papegaai”

Prettig Wonen breder inzetten in 
Vlaardingen

Het doel van Prettig Wonen is om bewoners 
meer naar elkaar om te laten kijken. 
Dat vergroot het woonplezier en helpt 
mensen om langer zelfstandig te wonen. 
In het project werken Waterweg Wonen, de 
Huurdersraad, ROG plus, DSW, gemeente 
Vlaardingen en Minters samen.

De samenwerkende partijen kijken met 
een trots gevoel terug op de afgelopen 
jaren. “Samen zorgen we ervoor dat langer 
zelfstandig wonen ook prettig wonen is”, zo 
laten zij weten. In de zomer van 2023 kijken 
de organisaties hoe ze Prettig Wonen breder 
kunnen inzetten in Vlaardingen.
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Scan deze QR-code en bekijk  
het filmpje met Tineke, Remco, 
Annie, Gerda, Joop en anderen! 

https://youtu.be/eHz6Wi46UsU


In de wijk

Vlaardinger Ambacht

Laatste deel 
De Nieuwe Vogelbuurt 
van start 

Heb jij al een kijkje genomen in De Nieuwe Vogelbuurt? 
Deze buurt in de Holy wordt prachtig. Dura Vermeer en 
Waterweg Wonen bouwen hier samen 400 woningen.  
Een groot deel van de buurt is af. De woningen van  
De Broedvogel zijn allemaal klaar. De Zangvogel volgt snel. 
De nieuwe bewoners wonen er met veel plezier. 

Verschillende woningtypes te koop in De Goudvogel
Het laatste plan van De Nieuwe Vogelbuurt startte dit 
voorjaar. De Goudvogel telt 52 koopwoningen. Het gaat  
om verschillende woningtypes aan de Talingstraat, 

Sperwerlaan en de Wielewaalstraat. De parkwoningen 
grenzen aan de bruisende, groene Kindervallei. De verkoop 
gaat in 3 fasen. In mei startte de verkoop van fase 1. Fase 2 
gaat per september in verkoop. De derde fase volgt nog.

Neem een kijkje!
Heb je interesse om een woning te kopen? Kijk dan op 
www.denieuwevogelbuurt.nl. Daar vind je de woningen die te 
koop zijn. Je leest er ook de laatste nieuwtjes over de bouw.  •

Holy

Holy

Deze zomer organiseerde Waterweg Wonen diverse activiteiten om 
de wensen van bewoners voor hun woning en buurt op te halen. 
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Verbinding in het woongebouw
Thil Zom, voorzitter van de bewonersvereniging, blikt er 
tevreden op terug. 

“Het was een groot succes. Ik denk dat er wel zo’n 150 tot 
200 bewoners zijn geweest. Mensen vonden het leuk om 
elkaar te ontmoeten. Zo’n feest zorgt voor verbinding in het 
woongebouw. Als bestuur van de bewonersvereniging zijn 
wij heel blij hoe het is gegaan. We kijken uit naar het 
volgende feest.”  •

Afgelopen voorjaar vierde de Zwaluwenlaan Even dubbel 
feest. Het woongebouw in de Holy bestond 50 jaar. Tegelijk 
vierde de bewonersvereniging zijn 30-jarig bestaan. De leden 
van de bewonersvereniging hadden daarom verschillende 
activiteiten geregeld.

Samen aan de maaltijd
Zo vond op vrijdag de opening van de nieuwe speeltuin plaats. 
Compleet met springkussen en spelletjes. Op zaterdag was er 
muziek en een rad van fortuin. Hoogtepunt was het heerlijke 
buffet, met eten uit alle culturen. Onder een zonnetje en aan 
biertafels genoten bewoners samen van de maaltijd.

Met de architect meedenken over de vernieuwing van 
Muwi1? Dat kan. Waterweg Wonen nodigt huurders van 
Muwi1 daarvoor uit. In oktober en november zijn er  
3 bijeenkomsten. Telkens staat één thema centraal: 
woningen, openbare ruimte en samen leven. 

Woningen
“De bedoeling is dat we dieper ingaan op elk thema”, legt 
Else Hagers van Waterweg Wonen uit. “Bij de bijeenkomst 
over woningen vragen we hoe mensen willen wonen.  
De architect laat dan verschillende woningtypes en 
woonvormen zien. Ook kijken we samen naar de indeling 
van de huidige woningen.” De wensen en ideeën van  
de bewoners zijn waardevol. Waterweg Wonen en de 
architect gebruiken die voor het vernieuwingsplan van 
de buurt.

Openbare ruimte
In de sessie over de openbare ruimte gaat het over de 
plattegrond van de buurt. “We kijken hoe het groen in 
de buurt eruit zou moeten zien, maar ook naar de 
indeling van de buurt”, vertelt Else.

Samen leven
In deze sessie kijken we wat het nieuwe ontwerp voor 
MUWI 1 betekent voor de sociale contacten in de buurt. 
“We kijken wat er nodig is om de contacten die er zijn te 
behouden en te verbeteren. Ook tijdens de vernieuwing, 
als er verbouwingen zijn in de buurt,” legt Else uit. 

Sessie 1     Woningen: maandag 17 oktober van 19.00  
tot 21.00 uur 

Sessie 2     Openbare ruimte: dinsdag 1 november van 
19.00 tot 21.00 uur 

Sessie 3     Samen leven: woensdag 16 november van 
19.00 tot 21.00 uur 

Alle sessies vinden plaats op het kantoor van Waterweg 
Wonen. Wensen en ideeën die bij eerdere bijeenkomsten 
zijn opgehaald nemen we mee in deze sessies.

Bewoners van Muwi1 kunnen zich aanmelden bij 
Waterweg Wonen. Bel naar 010 248 88 88 of mail naar 
info@waterwegwonen.nl. Je bent van harte welkom. 
Neem je buren ook mee!  •
Lees meer over Muwi1 op pagina 11.

In gesprek met de architect

Groot feest op de Zwaluwenlaan Even



Willemijn geeft op maandag 21 november 
een workshop ‘Eten uit eigen moestuin’. 
Tijdens deze workshop ontvang je tips hoe 
je zelf voordelig een moestuin kunt beginnen 
met zaadjes van diverse groentes en fruit. 
Ook ontvang je heerlijke recepten. De avond 
begint om 19:00 uur en duurt tot ongeveer 
20:30 uur. Locatie: Waterweg Wonen.  
Na afloop ontvang je een startpakket om  
zelf aan de slag te gaan. 

Meld je voor 1 november per e-mail aan via  
moestuin@waterwegwonen.nl. Vermeld hierin 
je naam, adres, het aantal personen dat 
komt (max. 2 per aanmelding) en je telefoon-
nummer. Vol is vol.
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Op de koffie bij...

“Als je iets wilt, moet je zorgen dat het kan”, vertelt huurder Willemijn (57 jaar). Dat lukt 

haar bijzonder goed. Ze heeft een fantastische moestuin en doet mee aan kanowedstrijden. 

En dat terwijl ze in een rolstoel zit. “Ik denk in kansen, niet in beperkingen.”

Willemijn verhuisde 20 jaar geleden naar een 
eengezinswoning met tuin in Babberspolder. 
Samen met haar 2 kinderen. “We woonden eerst 
in een flatgebouw met trap, maar dat ging niet 
meer. Deze woning heeft een traplift. Ik was er 
verschrikkelijk blij mee. Het is niet groot, maar  
ik red me prima. Met mijn buren heb ik een goed 
contact. Iedereen is vriendelijk en helpt elkaar.”

Hortensia’s eruit, groenten erin
Toen ze er kwam wonen, stond de tuin vol met 
bijzondere hortensia’s. De bloemen maakten 
plaats voor groenten en fruit. “Deels omdat ik een 
uitkering en dus weinig geld heb. Maar ook omdat 
een moestuin me gewoon leuk leek. Ik zocht op 
internet op hoe tomaten groeien. En wat ik nodig 
had. Zo ben ik begonnen”, legt Willemijn uit. 

Van bonen tot bessen
20 jaar later teelt ze een indrukwekkend aantal 
gewassen. Aan de ene kant van het pad staan 
groenten. Palmkool, bonen, erwtjes, peulen, 
tomaten, komkommers, hete pepers, 
pompoenen, courgettes, prei, knoflook en ui.  
Aan de andere kant groeit het fruit. Druiven, 
vijgen, bramen, frambozen, zwarte en rode 
bessen. “Een tuin verzorgen kan ook als je in  
een rolstoel zit. Alleen zaaien is lastig, maar 
schoffelen en watergeven lukt prima. Nee, het 
kost niet veel tijd. Tomaten hoef je niet elke dag  
te aaien, hoor.”

Een trapkast en vriezer vol
Van de opbrengst kan ze het hele jaar eten.  
Ze maakt er ook haar kinderen, vrienden en buren 
blij mee. “Mijn trapkast staat vol met weckflessen 
en jampotten. Mijn vriezer is gevuld met groenten 
en pastasaus. Ook maak ik zelf peperpoeder.  
Ik ruil mijn pastasaus voor moesappels, waarmee 
ik appelmoes maak. Het scheelt me zoveel geld. 
Dat zouden meer mensen moeten doen. Niets is 
zo leuk als tomaten te zien groeien.”

NK Kano Sprint
Willemijn houdt niet alleen haar moestuin bij, maar 
sport ook fanatiek. “Ik ben lid van kano vereniging 
KCR in Rotterdam. Deze maand deed ze mee aan 
het NK para-kanosprint. Daar won ze maar liefst 
een gouden en zilveren medaille! Knap? Nee hoor, 
ik sta positief in het leven. Mijn neus staat 
gewoon de goede kant op als ik ’s ochtends 
wakker word.”  • 
 “Zaaien in een rolstoel  

is lastig, maar schoffelen en  
watergeven gaat prima” MELD JE AAN 

VOOR DE GRATIS WORKSHOP 

‘ETEN UIT EIGEN MOESTUIN’

Een beter milieu 
begint bij jou thuis

“Als ik mijn tomaten 
zie groeien,  
ben ik gelukkig”
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In zomerse setting 
meepraten over Muwi1 
Zomermiddagen, barbecues, koffieochtenden, een picknick 
en burendag: in Muwi1 vonden in de zomer veel activiteiten 
plaats. Waterweg Wonen benaderde zo huurders om actief 
mee te denken over de vernieuwing van hun buurt. 

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

Dat staat in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Die tekenden Waterweg Wonen, de 
Huurdersraad en bewonerscommissies tijdens de ledenvergadering (ALV) van 19 april. 

Wat doet de Huurdersraad?
De Huurdersraad vertegenwoordigt alle 
huurders van Waterweg Wonen.  
En overlegt over het beleid dat voor alle 
bestaande en nieuwe huurders geldt. 
Bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging 
en het toewijzen van woningen. En over 
de plannen voor onderhoud en renovatie, 
verkoop en servicekosten.  
De Huurdersraad maakt ook afspraken 
met de gemeente en Waterweg Wonen 
samen. 

Wat doet een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie praat namens 
de huurders van één flat of buurt. De 
commissie komt op voor hun belangen. 
Vaak zijn die heel praktisch. Denk aan de 
hoogte van de servicekosten, klachten 
over onderhoud of de leefbaarheid in 
de buurt. Bewonerscommissies 
overleggen ook met Waterweg Wonen. 
Dat gaat alleen over onderwerpen die in 
die flat of buurt spelen. Vaak organi-
seert de commissie ook activiteiten 
voor de andere bewoners. 

Wat kun jij doen? 
Ook jij kunt iets betekenen voor andere 
bewoners! Kijk op het prikbord of er in 
jouw flat een bewonerscommissie is.  
En ga gerust eens met de leden praten. 
Is er geen bewonerscommissie? Laat dat 
aan de Huurdersraad weten. Misschien 
kunnen we helpen om een nieuwe 
bewonerscommissie op te starten. 
Samen staan we voor de belangen van 
de bewoners. 

Huurdersraad en bewoners- 
commissies werken meer samen

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

Huurdersraad en bewonerscommissies bij 
Waterweg Wonen voor de themabijeenkomst 
onderhoud en duurzaamheid

Vanaf dat moment trekken Huurdersraad en 
bewonerscommissies meer samen op. Zo 
overlegden we al gezamenlijk met Waterweg 
Wonen over het onderhoud van woningen, 
het tuinbeleid, het beleid zelf aangebrachte 
voorzieningen, duurzaamheid en de dienst-
verlening door Waterweg Wonen. In het 
najaar gaan we daarmee verder.

Op deze manier maken de Huurdersraad en 
bewonerscommissies elkaar sterker. We 
komen allebei op voor de belangen van 
huurders van Waterweg Wonen, maar er zijn 
wel verschillen. 

Tijdens de activiteiten 
gingen medewerkers 
van Waterweg Wonen 
in gesprek met de 
bewoners over hun 
ideeën en wensen.

Uitnodiging ALV

Datum: woensdag 19 oktober 2022
Tijd:  19:30 uur, inloop 19:00 uur
Locatie:  Marnixflat   

Voorlopige agenda
•  verslag vorige vergadering, nieuwe 

statuten en leden kascommissie
• benoeming nieuwe bestuursleden
•  tussentijds verslag over 2022.  

En de versterkte samenwerking  
met bewonerscommissies.

• werkplan 2023
•  themabespreking met Waterweg 

Wonen over: de behandeling van 
vragen door het Woonpunt en de 
rol van complexbeheerders, sociale 
wijkmeesters en gebieds- 
coördinatoren. 

Afscheid 
In de vergadering nemen we ook 
afscheid van onze bestuursleden 
Hans Riemens en Leo van der 
Lubben. Zij willen als adviseur 
gelukkig nog meedraaien bij één of 
meer werkgroepen.  
   
Aanmelden of vragen
Graag voor woensdag 12 oktober. 
Stuur een mail naar  
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl 
Of vul het formulier in op onze website.
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Muwi1 bestaat uit ongeveer 700 portiekflats en 
eengezinswoningen in Babberspolder-Oost. De buurt 
ligt tussen de Van Hogendorplaan, Meidoornstraat, 
Lobeliastraat en Kethelweg. Waterweg Wonen wil 
vaart zetten achter de vernieuwing van deze buurt. 

In gesprek met huurders
Tijdens de activiteiten gingen medewerkers van 
Waterweg Wonen in gesprek met de bewoners over 
hun ideeën en wensen. 

Organisator Else Hagers van Waterweg Wonen:  
“Het oude plan was om de hele buurt te slopen  
en nieuwe woningen te bouwen. Wij zien echter een 
kans om een deel van deze woningen te slopen en een 
groter deel te renoveren om de kwaliteit te verbeteren. 
Deze combinatie kan zorgen voor een divers woning-
aanbod. Maar éérst vragen wij de mening van 
bewoners. Het plan moet passen bij hun wensen.”
Sociaal wijkmeester Parmy Makkink zag dat veel 
bewoners meededen met de activiteiten. “Daar ben  
ik blij om”, zegt ze. “Ik zie de mensen denken: oké,  
er gaat wat gebeuren.”

Verbonden met de buurt
In alle gesprekken viel het Else en Parmy op dat 
huurders zich verbonden voelen met hun buurt. 
Parmy: “Mensen zien dat dat de buurt een opknap-
beurt kan gebruiken. Maar ze zijn wel blij dat ze in 
Muwi1 wonen, ook omdat er veel groen is. Ze wonen 
er vaak al heel lang, kennen de mensen. Een aantal 
bewoners wil graag terugkeren naar de buurt.”

“Ik zie de mensen denken: 
oké, er gaat wat gebeuren”

Meedenken met de architect
In oktober en november vindt de volgende stap 
plaats. Huurders kunnen dan met de architect 
meedenken (zie ook pagina 7). Alle verzamelde 
ideeën zijn de basis van het plan. Else: “We hopen 
aan het einde van het jaar een conceptplan klaar te 
hebben. Daarna volgt de uitwerking en het besluit. 
Als alles meezit, weten de huurders eind 2023 wat er 
met hun woning gebeurt.”  •

Deel jouw mening door het 
invullen van de enquête
Woon jij in Muwi1? Dan horen 
wij graag jouw mening! Scan 
deze QR-code met je telefoon 
en vul de korte vragenlijst in. 

http://www.huurdersraadwaterwegwonen.nl
http://facebook.com/Huurdersraad-Waterweg-Wonen-100187895005484
http://instagram.com/huurdersraadwaterwegwonen
mailto:info%40huurdersraadwaterwegwonen.nl?subject=
mailto:spreekuur.huurdersraad%40kpnmail.nl?subject=
mailto:info%40huurdersraadwaterwegwonen.nl?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd9V15yPBh_n9SLwz4-H2omWo2tonBiCpl9VTnG7nzpupX4w/viewform


Woontips

Mevrouw Brouwer 
wint gratis maand huur

Collectieve verwarming: 
antwoord op je vragen 

De winnaar van onze zomerse winactie is: mevrouw 
Brouwer! Zij betaalt de huur met een automatische incasso.  
Dat leverde deze winnaar een maand gratis huur op. 

50 winnaars
We konden nog meer huurders blij maken met een 
geldbedrag. De tweede prijs was een halve maandhuur. 
De derde tot de 50e prijs was 50 euro. Alle winnaars 
hebben bericht gekregen, van harte gefeliciteerd!

Makkelijk
Je kunt nog steeds overstappen op automatische incasso. 
Veel van onze huurders betalen al 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 die niet aan te passen.  
Ook dat gaat vanzelf. En je doet automatisch mee aan  
de jaarlijkse winactie. 

Bij elke brief of e-mail
Wil jij dit ook? Dat kan bij iedere e-mail of brief die 
Waterweg Wonen stuurt voor een huurbetaling. Kies dan 
voor ‘Incassomachtiging afgeven’. Als je de stappen 
volgt, is het zo geregeld.  •

Zorg voor frisse en gezonde lucht in de woning! 

1.   Ventileer 24 uur per dag:
   •  Zet de ventilatieroosters open;
   •   Zet elke dag minstens 30 minuten ramen tegen 

elkaar open;
   •   Zet tijdens het koken de afzuiging aan of een  

raam open;
   •   Zet tijdens het douchen de mechanische ventilatie 

op een hoge stand, of zet een raam open. Maak na 
het douchen de badkamer droog met een wisser.

2.  Houd de temperatuur in je huis altijd boven de 15 ˚C.

3.   Droog wasgoed buiten. Als dit niet kan, ventileer dan 
extra door een raam open te zetten.

4.   Zet een raam open als meerdere personen in een 
kamer zijn.

5.   Maak regelmatig de ventilatieroosters schoon met een 
borstel of stofzuiger.

6.   Vernieuw regelmatig het filter van de afzuigkap boven 
het fornuis.

Meer informatie vind je op www.waterwegwonen.nl/
ik-ben-huurder/kluswijzers/. •

De winter komt er weer aan. 17 van onze woongebouwen 
hebben collectieve verwarming. Dat levert in deze tijd van 
het jaar vaak vragen op. Wilfred Gerritse, teamleider techniek: 
“Bij deze woongebouwen gaat in het najaar automatisch 
de ketel aan. Sommige huurders willen dat eerder, andere 
liever later. De buitentemperatuur kan nogal wisselen.  
Dat maakt verwarmen lastig in het voorjaar en najaar.”

Zuinig stoken
Veel huurders maken zich zorgen over de hoge energiprijzen. 
Wilfred vertelt dat zuinig stoken zin heeft. Ook met een 
collectieve verwarming. “In de woningen is een thermostaat 
of een draaiknop op de radiator. Je kunt hierdoor de  
verwarming zelf lager zetten. Dat scheelt in jouw  
stookkosten. Met de hoge energieprijzen is het goed om je 
hiervan bewust te zijn.” Meer tips om energie te besparen 
vind je op pagina 16.

Bekijk je verbruik
Op de meeste radiatoren zit een meter. Die meet jouw 
warmteverbruik. Dat heeft invloed op wat je betaalt. Heb je 
een warmtemeter van Ista? Bekijk dan jouw eigen verbruik. 
En vergelijk dat met vorig jaar en met andere huurders. 
Dat kan simpel via internet. Je kunt een account aanvragen 
bij Ista via 010 245 57 00. Of een e-mail sturen naar  
info@ista.nl.

Bel voor vragen 
Heb je andere vragen over de collectieve verwarming? Wil je 
weten hoe jij de temperatuur kunt regelen? Of hoe de kosten 
zijn verdeeld? Wij weten hoe dat in jouw woongebouw is 
geregeld. Bel Waterweg Wonen op 010 248 88 88.  • 

Tips om schimmel in je woning te voorkomen

Helpt bij burenruzies, geluidsover-
last, last van huisdieren, pesterijen 
en andere problemen tussen buren. 
Voor vragen of aanmeldingen kunt u 
bellen met Minters, telefoonnummer 
010 435 10 22 of kijk op de website:   
minters.nl/dienst/burenbemiddelaar   • 
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Je moet steeds meer betalen voor gas en de elektriciteit. 
Heb je ook moeite om je energierekening te betalen? Kijk 
dan of je recht hebt op de energietoeslag. De energietoeslag 
is een toeslag voor huishoudens met een laag inkomen 
om te helpen met het betalen van de energierekening.  
De energietoeslag is eenmalig, aanvragen kan tot  
1 november 2022. 

Het kabinet heeft in juli aangekondigd de energietoeslag 
te verhogen van 800 euro naar 1.300 euro.

Energietoeslag is verhoogd van 800 euro naar  
1.300 euro
Heb je al een deel van het geld ontvangen of een aanvraag 
gedaan? Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt de aan- 
vullende 500 euro automatisch. 

De energietoeslag is er niet alleen voor mensen 
met een uitkering
Je kunt het geld ook krijgen als je werkt of met pensioen 
bent en je inkomsten zijn op of net boven het sociaal 
minimum. 

Heb jij recht op de energietoeslag?
Bekijk of jij ook recht hebt op de 1.300 euro voor je 
energiekosten via de website van Stroomopwaarts: 
stroomopwaarts.nl/energietoeslag. Via deze website  
kun je direct de energietoeslag aanvragen. 

Twijfel je? 
Vraag de toeslag dan ook gewoon aan. Je hoort vanzelf of 
je er wel of geen recht op hebt. Als je te veel verdient, dan 
wordt je aanvraag afgewezen. Je ontvangt dan geen 
energietoeslag. Je hoeft niet bang te zijn voor een boete 
en er zijn ook geen andere vervelende gevolgen.

Zit je in de bijstand of ontvang je IOAW, IOAZ of Bbz? 
Dan hoef je niets te doen. Je krijgt het geld automatisch 
op je bankrekening. 

Oh ja, je hoeft niet bang te zijn dat de toeslag invloed 
heeft op je huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. En ook 
niet op een eventuele uitkering.  •

De energietoeslag van 1.300 euro: 
misschien heb jij er ook wel recht op! 

‘Bellen is oplossen’ 
Heb je financiële problemen 
of denk je dat je binnenkort 
in de problemen komt? 
Wacht niet af en neem 
contact met ons op via 
010 248 88 88,  
info@waterwegwonen.nl, 
of onze website:  
waterwegwonen.nl.   •

stroomopwaarts.nl/energietoeslag
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Oplossing

.        !

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.

Zij 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: Maak kans op een maand gratis 
huur met automatische incasso.

De winnaar is:
Mw Lalleman

Woordzoeker

activiteiten, architect, besparingstips, 

bewonersvereniging, buitenhek, buren, bus, 

cadeautje, duurzaamheid, energiedisplay, 

energietoeslag, foto, fris, gaspit, gratis, groen, 

groenten, herfst, hortensia, ideeen, incasso, indeling, 

installeren, jampotten, klus, kraan, luifel, meegroeien, 

moestuin, ondersteunen, ontmoeten, opening, oplader, 

papegaai, pastasaus, portemonnee, portiekflats, 

rolstoel, samenleven, sessie, slopen, spelletje, sporten, 

springkussen, stopcontact, succes, telefoon, oplader, 

temperatuur, terugkeren, tomaten, tuin, ventileren, 

verbinding, verbruik, vernieuwingsplan, vertrouwen, 

vogelbuurt, vriendschap, watergeven, waterkoker, 

wensen, winactie, woningtekort, zaaien,  

zandloper, zangvogel

Meekijken met...

‘Rookmelder 
plaatsen  
is zó geregeld’

Sinds februari 2022 werkt Ruby Stam (38 jaar) bij  
Waterweg Wonen. Hij is medewerker Service en Onderhoud. 
Wat doet hij zoal op een werkdag? We belden hem in de 
zomer om dat te vragen.

10.05 uur
“Ik ben bij een bewoner op de  
Zwaluwenlaan om een rookmelder  
te plaatsen. Sinds 1 juli zijn die in alle 
huizen op elke verdieping verplicht.  
We plaatsen ze nog steeds. Deze 
rookmelder gaat 10 jaar mee, dus de 
huurder hoeft er niets aan te doen.  
In een kwartiertje hangt hij. 

In mijn iPad staan al mijn klussen  
van die dag, zeker 10 per dag. Dat is 
een strakke planning. Ik ga nu naar 
een 55-pluswoning. Daar moet ik  
het buitenhek aanpassen, zodat de 
tuin beter toegankelijk is.” 

12.10 uur
“We zijn met het team aan het eten in de kantine van Waterweg Wonen. 
Dat doen we altijd tussen de middag. Bij Service en Onderhoud werken 
we met 10 man. Heel goede collega’s zijn het. Iedereen helpt elkaar en het 
is erg gezellig. Een superbedrijf vind ik Waterweg Wonen. Heel menselijk. 
Ik werkte hiervoor als betonboorder, maar dit is zoveel leuker werk. Ik ga 
zo weer naar mijn volgende klus in de Westwijk.” 

15.33 uur
“Ik ben nu aan het werk in een lege woning. In zo’n flatwoning heb ik 
zelf ooit gewoond. Omdat ik geboren en getogen ben in Vlaardingen, 
ken ik hier alle wijken. Leuk is dat. Als een woning vrijkomt, controleert 
de opzichter wat wij moeten doen. Dat kan een nieuwe deur, kraan en/of 
een badkamer zijn. Ook vervangen wij de cilinders van alle sloten. 

Over een uur ben ik hier klaar. Dan rij ik met mijn elektrische bus naar 
Vlaardingen-Ambacht, waar ik woon. De bus is lekker stil en rijdt 
heerlijk. Mijn dag zit er dan weer op.”  •

Colofon

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

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

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 
www.waterwegwonen.nl of bel: 010 248 88 88

Spoedreparaties buiten kantoortijden
Telefoon: 010 248 88 88

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

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,
Pia Kleijwegt.

In samenwerking met
Gossepuzzels - Baambrugge, 
PanArt communicatie en mediadesign, 
Fotografie: Bart van Vliet, Aart Rozendaal,  
Koos Reijerkerk en Waterweg Wonen

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

De oplossing van de nieuwe puzzel 
kan je insturen tot en met 30 oktober 
2022. Let op: vergeet niet je naam, 
adres en telefoonnummer te vermelden. 
Wij vermelden de prijswinnaar met 
naam en foto in de volgende editie.
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Huurder Astrid is deze zomer bij heel wat huurders thuis geweest om de energiedisplay te installeren.  
Dit handige apparaatje helpt om energie te besparen en dus ook euro’s. “Mensen waren er blij mee”, vertelt ze. 
“Vooral omdat het een cadeautje is van Waterweg Wonen.”

Ze heeft ze niet geteld, maar Astrid schat dat ze meer dan  
50 gratis energiedisplays heeft geïnstalleerd. Ze deed dat in 
de Westwijk, Indische Buurt, Holy en Vettenoordesepolder. 
“De energiedisplay is heel makkelijk in het gebruik”, vertelt 
ze. “Aan de metertjes op de display kun je zien hoeveel gas 
en elektriciteit je aan het verbruiken bent. Ook is het mogelijk 
om je verbruik terug te zien per dag, maand of zelfs per jaar.”

Tv helemaal uitzetten
Bij de installatie van de energiedisplay gaf Astrid ook  
besparingstips. Het viel haar op dat veel mensen hun 
telefoon oplader in het stopcontact lieten zitten. “Niet doen 
hoor. Dat kost allemaal stroom. Haal de stekker eruit als de 
telefoon opgeladen is. Ook zag ik veel televisies op stand-by 
staan. Het is beter om de tv helemaal uit te zetten als je  
niet kijkt.”

Zandlopertje
Astrid vervulde eerder de rol van duurzaamheidscoach  
bij Waterweg Wonen. Ze weet veel van energiebesparing.  
Een waterkoker gebruikt veel elektriciteit, merkt ze op. “Doe 
er niet meer water in dan je nodig hebt. Kook je aardappels  
of groenten, zet de gaspit een paar minuten eerder uit,  
dan gaart alles nog even door. En douche niet langer dan  
5 minuten. Gebruik een zandlopertje om de tijd te meten.”

Samen voor jou 

Maak er een spelletje van
Astrid adviseert gebruikers van de energiedisplay 
om voor het slapengaan nog even op het 
schermpje te kijken. “Je ziet dan precies of er 
ergens in huis nog iets aan staat; een lamp of een 
oplader. Maak een spelletje van energie besparing, 
dat is leuk. En goed voor de portemonnee.”  •

Blije reacties bij  
installatie energiedisplay

Gratis energiedisplay voor alle huurders

Alle huurders krijgen een gratis 
energiedisplay aangeboden. Dat  
gaat in fasen. Wie aan de beurt is, 
ontvangt een brief van Waterweg 
Wonen. Om de energiedisplay te 
kunnen installeren, is wel een slimme 
meter nodig. Deze kun je gratis aanvragen bij Stedin: 
https://www.stedin.net/slimme-meter/aanvragen of 
scan de QR-code. Vraag de slimme meter alvast aan, 
dan ben je er helemaal klaar voor.

Een beter milieu 
begint bij jou thuis
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