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Goedkoop

Betaalbaar

9244 84

Algemene 
informatie

We liggen op schema 
om per 1 januari 2020 
gemiddeld label B te 
halen. Het gemiddelde 
is nog net C.

In de Westwijk is 
de bouw gestart 
van 20 NOM-
eengezinswoningen 
aan de Samuel 
Esmeijerstraat. 

Londonweg 150 
woningen van label G 
naar A. Door verketelen 
van de cv’s en isolatie. 

Onze contractpartners 
werden mede 
geselecteerd op hun 
prestaties op het gebied 
van duurzaamheid.

   JAARVERSLAG WATERWEG WONEN: 2018 IN BEELD  

Centraal staan betaalbare 
sociale huurwoningen 
voor mensen, die hierop 
aangewezen zijn

Eind 2018 hebben wij 11.006 sociale huurwoningen, 
waarvan 1.834 eengezins woningen en 2.640 rolstoel-
toegankelijke en rollator doorgankelijke woningen in de 
sociale huur. 

We hanteren het landelijke principe van passend toewijzen, 
passend wonen. 99,1% van de huurtoeslaggerechtigden is 
passend gehuisvest. 

Het aantal ontruimingen is fors afgenomen van de 50 in 
2017 naar 23 in 2018 (norm: minder dan 65 ontruimingen per 
jaar). Het aantal getroffen betalingsregelingen en het aantal 
toelatingen tot de ontruimingspreventie stegen met 50%

In de Westwijk is complex Westkaap opgeleverd: 48 
rolstoeltoegankelijke en rollatordoorgankelijke appartementen. 
36 appartementen en 4 gemeenschappelijke ruimtes zijn 
bestemd voor cliënten van Stichting Philadelphia Zorg.

Centraal staan vitale 
wijken en buurten

Gezamenlijk met gemeente, Woningstichting 
Samenwerking en de Huurdersraden blijven 
we werken aan het Actieplan Wonen.

• Waterweg Wonen heeft in de Indische Buurt 
12 portiek� ats gerenoveerd naar Nul op de 
meter en 140 portiek� ats gerenoveerd naar 
label A++.

• 74% van de huurders geeft na 2 en 
4 jaar aan dat ze tevreden zijn met de 
woonomgeving (norm: 76%).

• Het oordeel bij de buurtschouw is een 7,6 
(norm: 7,5).

Risicopro� el Legal Waterweg Wonen

Onze KWH-score in 2018 was 7,6. 

419 klachten ontvingen wij in 2018, 
waarvan 376 gegrond. 96% van deze 
klachten handelden wij binnen de 
daarvoor gestelde tijd af. 

7,6Centraal staan 
onze klanten

Centraal staat een 
toekomstbestendige organisatie

• Uit de vergelijking met andere corporaties 
in Nederland in de Aedes Benchmark 2018 
blijkt dat wij het goed doen als het gaat om de 
beperking van onze bedrijfslasten; we staan 
hoog in de B-categorie. 

• Er ontstaat spanning tussen duurzaamheid, 
betaalbaarheid en � nancierbaarheid.

Personeelsuitgaven

Onderhoudsuitgaven

Overige bedrijfsuitgaven

Renteuitgaven

Verhuurdersheffing en sectorspecifieke heffingen

Nieuwbouw, woningverbetering en aankoop

Aflossingen
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Overige ontvangsten
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12%
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302
Renovatie

86
Nieuwbouw

45
Verkoop

269
Sloop

91% klanttevredenheid over het 
betrekken van de woning.

96% klanttevredenheid over het 
verlaten van de woning.

• De afbouw van het aantal medewerkers 
van Waterweg Wonen loopt volgens plan: 
van 111 naar 110 fte.

 Personeelsuitgaven

 Onderhoudsuitgaven

 Overige 
bedrijfsuitgaven

 Renteuitgaven

 Verhuurdershef� ng 
en sectorspeci� eke 
hef� ngen

 Leefbaarheid 
(externe uitgaven)

 Nieuwbouw, 
woning verbetering 
en aankoop

 Overschot

 Huren

 Verkoopontvangsten

 Overige ontvangsten

Wilt u ons volledige jaarverslag lezen? Ga dan naar www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2018. 

Op 31 december 2018 had Waterweg Wonen 11.170 huurwoningen waarvan 11.006 sociale 
huurwoningen in eigendom. Deze woningen zijn opgedeeld in de prijscategorieën: goedkoop, 
betaalbaar, duur en duur boven de huurtoeslaggrens. Naast woningen hebben we ook 1.000 
andere verhuureenheden.

Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op www.waterwegwonen.nl, via Facebook en Twitter.

Centraal staat 
duurzaamheid
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Duur boven 
huurtoeslaggrens
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Bouw- en
constructiefouten (2)

Aansprakelijkheid
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Het jaar 2018 is het 
derde jaar van het bedrijfsplan 

van Waterweg Wonen 2016-2019, 
“Vlaardingen Centraal, gebouwd op de 

toekomst”. De kern van ons werk blijft ook in 
deze periode: het zorgen voor voldoende betaalbare 
woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- 

en leefomgeving voor mensen met een lager inkomen, 
die niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen 

voorzien. En niet onbelangrijk: we doen dit uitsluitend in 
Vlaardingen en in samenwerking met anderen.

Ruim 11.000 gezinnen in Vlaardingen hebben hun 
thuis gevonden in onze huurwoningen. Wilt 

u weten wat wij voor hen, voor de stad 
Vlaardingen en voor onze medewerkers 

deden in 2018? Wij laten het u hier 
graag zien!

Wat vindt u belangrijk dat 
Waterweg Wonen voor u doet? 
Voor onze klantvisie vroegen we 
dat vorig jaar aan bijna honderd 
klanten. Zij kwamen bij ons op de 
koffie. Of wij bij hen.  
Dit is wat zij ons vertelden.

Wat u en onze andere klanten willen is 
eigenlijk best overzichtelijk. Een veilige, 
schone buurt. Rekening houden met 
echt kwetsbare bewoners. Een nette 
en betaalbare woning, waarin alles 
‘het doet’. Een eerlijke toewijzing van 
leegkomende woningen. Deskundige 

medewerkers die met de klanten 
meedenken. Als er wat is - bij een ingrij-
pende renovatie of een kleine reparatie 
en alles hiertussen - willen onze klanten 
op ons kunnen rekenen. Snel, zonder 
gedoe of discussie.

Wat beter kan
Wij hoorden dat onze klanten best 
tevreden zijn over onze dienstverlening. 
Dat we goed bereikbaar en vriendelijk 
zijn. Maar u vertelde ook dat in de ogen 
van onze klanten bij Waterweg Wonen 
afspraak niet altijd afspraak is.  
 
 
 

Wat kunt u doen 
om woonoverlast 
aan te pakken?

171210-117

Check uw  
inboedel
verzekering

Uw scootmobiel 
veilig gestald

In Babberspolder-oost wonen bewoners met plezier met elkaar.

Jaarverslag 
Waterweg Wonen 

in beeld

Samen van uw huis 
een thuis maken

Vervolg op pagina 3  

Ons jaarverslag als 
Videoclip!

In een ware videoclip laten alle 
medewerkers van Waterweg Wonen 
al zingend en dansend zien wat wij 
(samen met jou) in 2018 gedaan 
hebben, voor onze bewoners én de 
stad Vlaardingen. 

Kijk op onze website 
www.waterwegwonen.nl/
jaarverslag2018 
voor het eindresultaat!
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Inhoud

En dat onze reactietijd op vragen via e-mail 
aan de trage kant is. Dat onze klanten niet 
altijd goed weten wat de mogelijkheden zijn. 
Bijvoorbeeld als ze even krap bij kas zitten. 
Met zulke opmerkingen moeten we echt aan 
de slag. 

Maar er is meer aan de hand
Wat ons het meest geraakt heeft, gaat over 
hele andere dingen. Dat gaat over klanten 
die het moeilijk hebben. Vanwege ziekte, 
werkloosheid of oplopende schulden. Of door 
een combinatie ervan. Soms hebben mensen 
zoveel aan hun hoofd dat ze niet meer prettig 
wonen. Ze hebben geen aandacht meer voor 
de buurt, wat zelfs kan leiden tot overlast.  
Problemen worden groter dan die ene klant. 
Dat maakt het woonplezier van de buren 
minder. 
 

Net dat beetje extra
Klanten hebben gelukkig goede tips voor 
ons. En best vaak komen die tips van  
klanten die zélf in een moeilijke situatie 
zitten. Over het belang van duidelijke  
informatie. Over het belang van een vast 
gezicht als het niet allemaal vanzelf gaat. 
Over soms nét dat beetje extra doen. 
Compassie tonen.
Tips om het gevoel van veiligheid te 
vergroten, hadden klanten niet direct.  
Zij snappen dat we overlast samen moeten 
oplossen. Goede verbindingen met onze 
partners in de wijk zijn daarvoor nodig.  
Zo kunnen wij van een huis een thuis maken.

Meer lezen? Kijk op www.waterwegwonen.nl 
en zoek op ‘Kompassie met de klant’ en op 
pagina 16: ‘Wat kunt u doen om overlast aan 
te pakken? n

Huurders die al meer dan 50 jaar bij ons huren kwamen bij ons op bezoek.

Vervolg van voorpagina  

1 Samen van uw huis  
een thuis maken

2 Vlaardingen heeft een eigen 
strand!

3 “Geen einde, maar een begin”

4 Huurdersraad Waterweg 
Wonen

5 Wij zoeken betrokken  
buurtbewoners

6 Uit ons netwerk

7 Uw scootmobiel veilig gestald

8 Gas komt er niet meer  
aan te pas 

 Marnixflat pakt door na 
Expeditie Marnix!

9 Frisse zomerrecepten

10 Jaarverslag Waterweg Wonen 
in beeld

12 Check uw inboedelverzekering

13 De nieuwe Vogelbuurt

 Maasboulevard in een nieuw 
jasje

14 Hoe voorkomt u een 
rioolverstopping?

15 Financiële weetjes 

16 Facebookberichten

17 Wat kunt u doen om 
woonoverlast aan te pakken?

18 Woordzoeker

19 Weetjes

 Veelzijdig Vlaardingen

20 Een huurder aan het woord

Hoe leuk is dat?!  
Vlaardingen heeft een eigen strand!

Het Stadsstrand is gewoonlijk geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.  
Op vrijdagen vanaf 16.00u,  op zaterdag en zondag vanaf 10.00u. 
Kijk voor meer informatie op https://hetstadsstrand.nl/
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We vroegen Kenan Sipovac, 
teamleider klantrelatie van 
Waterweg Wonen, wat hem opviel 
in de gesprekken met klanten.  
En hoe het nu verder gaat. 

“Waarom we in gesprek gingen met 
onze klanten? Voor ons bedrijfsplan is 
goede dienstverlening een belangrijk 
speerpunt. Wat goede dienstverlening 
is, weten onze klanten natuurlijk het 
beste. Daarom nodigden we vier 
groepen van elk vijftien tot twintig 
bewoners uit. Bij twintig kwetsbare 
bewoners zijn we thuis geweest. 

‘Waaraan zou u de euro’s uitgeven?’, 
vroegen we. Op deze manier werd ons 
duidelijk wat zij echt belangrijk vinden. 
Dat leidde tot de vijf klantwaarden. 
Die kunnen ons helpen van tevreden 
klanten enthousiaste klanten te maken.”

Verrassend
“Bewoners vonden het fantastisch dat 
hun mening werd gevraagd.  
Ze wilden ons echt helpen om het beter 
te doen. Superleuk. Wat mij verraste? 
Dat mensen niet teveel met ons te 
maken willen hebben. Alleen als het 
nodig is. Bij een reparatie of nieuwe 
woning bijvoorbeeld. Maar áls het 
dan nodig is, moeten we goed en snel 
reageren. 

Wat ook opviel: klanten willen meer 
aandacht voor kwetsbare bewoners. 
Ze snappen dat wij dat onderscheid 
maken. Zij verwachten verder echt iets 
van ons bij overlast, maar begrijpen 
ook dat dit alleen samen kan.  
We hebben elkaar nodig voor een fijn 
woonklimaat.” 

Met de klant op reis
“Op 8 april hebben we het resultaat 
gepresenteerd tijdens de algemene 
ledenvergadering van de Huurdersraad. 
Unaniem gingen bewoners akkoord.  
Dit is zeker geen einde, maar een begin. 
Zo zijn medewerkers al met de klant-
waarden aan de slag gegaan.
Wij organiseren ook vijf klantreizen.  

Wat dat inhoudt? Medewerkers en 
klanten gaan samen vijf processen 
bekijken. We beginnen met twee:  
tijdig antwoorden en betaalbare 
woning. Later volgen de drie andere. 
In 2020 nodigen we weer een groep 
klanten uit. En dan vragen we of onze 
dienstverlening is verbeterd.” 

Vindt u het leuk om in de toekomst 
mee te praten? Mail dan naar 
info@waterwegwonen.nl met als 
onderwerp ‘Klantvisie’. n

Kenan Sipovac, Anita van Loon en Jean-Pierre Thomassen zijn ervan overtuigd: we hebben elkaar nodig voor een fijn woonklimaat!

“Geen einde, maar een begin”

De vijf klantwaarden:

1   Adequaat: afspraak is afspraak

2   Dichtbij: inleven in de klant 

3   Fair: eerlijk en open zijn

4   Betrokken: weten wat er speelt

5   Maatwerk: meer doen voor 

kwetsbare mensen 
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aan het woord
Huurdersraad wijst huurverhoging 
Waterweg Wonen af

De onderhandelingen tussen Waterweg Wonen en 
de Huurdersraad over de huurronde per 1 juli 2019 
zijn voor de raad teleurstellend verlopen. De raad 
betreurt het dat haar uitdrukkelijke wens voor een 
gematigde huurverhoging niet is gehonoreerd

Positief is het voornemen van Waterweg Wonen om 
voor de te duur wonende huurders, met name de 
huurtoeslaggerechtigden, te handelen in de geest van 
het Sociaal Akkoord dat is afgesloten door Aedes en de 
Woonbond. De Huurdersraad en Waterweg Wonen hebben 
beiden betaalbaarheid van de huren hoog in het vaandel 
staan. Jammer dat dit gezamenlijke uitgangspunt niet heeft 
geleid tot een akkoord in deze huurronde.

Wijzigingen in het bestuur
Jos Sloot heeft in een eerder stadium zijn aftreden 
aangekondigd als voorzitter van de Huurdersraad. Hij verlaat 
nu de Huurdersraad. Zijn besluit is mede het gevolg van zijn 
onvrede met de uitkomst van de huurronde. Het bestuur 
dankt Jos voor zijn enorme inzet en kennis waarmee hij 
de Huurdersraad in de voorbije 10 jaar heeft geleid. Joop 
Eigenraam is gevraagd als waarnemend voorzitter te 
fungeren. Ben Mels heeft aangegeven dat hij eind 2019 zijn 
functie als penningmeester wil neerleggen.

Jan Weeda wil als secretaris/tweede penningmeester 
gaan fungeren. Het dagelijks bestuur zal voorlopig als  
“waarnemend bestuur” optreden. De komende tijd zal 
gebruikt worden om te zoeken naar invulling van de huidige 
vacatures. n

Spreekuur

U zit met een probleem?  Over uw woning?  
Uw omgeving? Uw wijk?
U komt er met Waterweg Wonen niet uit?
Het is geen zaak voor de Geschillencommissie?
U wilt advies of hulp? Wij helpen u graag. 

Maak even een afspraak. Bel of mail ons.
Telefoon:  06 12 82 94 04
Mail: spreekuur.huurdersraad@kpnmail.nl

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

Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een 
mail naar: huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl
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Weet u wat er speelt in uw 
buurt of woongebouw? Heeft 
u contact met buren en wilt u 
meewerken aan een prettige 
buurt? Dan zijn de Huurdersraad 
en Waterweg Wonen op zoek 
naar u! 

Wim Oortgys en Sigrid van der Kind 
zijn al een tijdje contactpersoon 
namens de bewoners van hun 
complex. Zij vertellen waarom zij 
contactpersoon zijn en waar zij mee  
te maken hebben. 

Waarom hebben jullie je aangemeld 
als contactpersoon? 
Wim Oortgys: “Een half jaar geleden 
kwam er een oproep vanuit de 
Huurdersraad. Het leek me een goed 
idee om me aan te melden. Ik sprak 
al regelmatig met onze beheerder 
Ron Bijl van Waterweg Wonen over 
allerlei zaken. Als contactpersoon kun 
je echt wat betekenen voor je medebe-
woners.”
Sigrid van der Kind: “Ook ik heb me 
aangemeld na de oproep van de 
Huurdersraad. Ik ben al jaren bezig 
met de activiteitencommissie in mijn 

gebouw. Veel mensen kennen mij al. 
Ik wil graag betrokken zijn bij wat er 
speelt.”

Wat voor zaken spelen er in jullie 
buurt? 
Sigrid van der Kind: “Pas was het 
nieuwe verwarmingssysteem een 
belangrijk onderwerp van gesprek. 
Veel bewoners hebben daar vragen of 
klachten over.”
Wim Oortgys: “In onze wijk is de 
veiligheid een probleem. Er is veel 
overlast van drugsgebruikers of 
dealers.”

Wat is jullie rol als contactpersoon? 
Wim Oortgys: “Als we het hebben 
over de veiligheid, dan is dat vooral 
een zaak van de politie. Maar buurt-
bewoners willen ook hun verhaal 
kwijt. Als contactpersoon zorg ik dat 
Waterweg Wonen deze verhalen te 
horen krijgt. Die probeert huurders zo 
veel mogelijk te helpen hun buurt of 
woning veiliger te maken.”
Sigrid van der Kind: “Sommige 
problemen zijn niet altijd direct op te 
lossen. Ik laat Waterweg Wonen weten 
welke meningen er zijn. Het is dan aan 
hen om daar wat mee te doen. Het 

helpt al als er duidelijke informatie 
is, voor de bewoners en ook voor 
Waterweg Wonen.”

Merken jullie verbetering? 
Sigrid van der Kind: “Ja, de lijnen met 
Waterweg Wonen zijn kort. Waterweg 
Wonen doet veel om bewoners 
tevreden te houden. Dat kun je merken 
aan hoe snel onderwerpen worden 
opgepakt.”
Wim Oortgys: “Mijn contactpersoon 
bij Waterweg Wonen komt altijd direct 
in actie als ik problemen aan hem 
doorgeef. Dat geeft een goed gevoel. 
Dan is mijn werk als contactpersoon 
niet voor niks.”

Word ook contactpersoon!
Hoe meer contactpersonen er zijn, hoe 
sneller Waterweg Wonen problemen 
kan signaleren en oplossen. Wilt u 
daaraan meewerken? Laat het weten 
via huurdersraad.waterwegwonen@
kpnmail.nl of info@waterwegwonen.nl. 
De Huurdersraad neemt snel contact met 
u op. U kunt ook contact opnemen met 
de consulent beheer in uw wijk. n

Wij zoeken betrokken buurtbewoners
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“Mensen krijgen weer  
  grip op hun leven”

Als uw portiek net is 
schoongemaakt, is de kans 
groot dat de mensen van 
Stroomopwaarts zijn langs 
geweest. Deze organisatie 
helpt Vlaardingers aan werk. 
Directeur Desirée Curfs vertelt 
waarom Waterweg Wonen een 
belangrijke partner is.

Wat is Stroomopwaarts precies?
“In 2015 zijn de sociale diensten én 
sociale werkvoorzieningen van Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam samengegaan. 
Dat is nu Stroomopwaarts. Wij zetten ons 
in om mensen die een steuntje nodig 
hebben te helpen naar werk. 

Dat gaat ook om mensen met een 
arbeidsbeperking. Werk is voor onze 
klanten belangrijk, want daardoor 
kunnen zij meedoen aan de samenleving. 
Verder helpen wij inwoners van de drie 
gemeenten wanneer er geen inkomen 
is of als ze schulden hebben. Ons doel 
is dat mensen weer grip op hun leven 
krijgen.”

Hoe werkt u samen met Waterweg 
Wonen?
“Op veel manieren, want er is overlap in 
onze klanten. Zo trekken we samen op 
in geval mensen grote schulden hebben. 
Wij proberen te voorkomen dat mensen 
verder in financiële problemen komen.

Verder heeft Stroomopwaarts een 
contract met Waterweg Wonen om de 
portieken van de flats schoon te houden. 
Ook biedt de organisatie meeloopstages 
aan onze mensen. Die kunnen dan 
doorgroeien naar betaald werk.”
 
Waarom is die samenwerking  
belangrijk?
“Door werk of stages kunnen mensen 
meedoen aan de maatschappij. Daarvoor 
hebben wij ondernemers nodig, die 
maatschappelijk verantwoord willen 
ondernemen. Samen kunnen we elkaar 
versterken. Waterweg Wonen heeft 
dezelfde visie als wij. Daarom werkt het 
zo goed.” n

Desirée Curfs, directeur van Stroomopwaarts

"Oudere dames zijn 
blij als wij de bezem 
erdoor halen"
 
Arnold Boot werkt 
al zo’n twee jaar bij 
Stroomopwaarts. Hij maakt 
dagelijks met een mobiel 
team de portieken schoon in 
Vlaardingen. “Bewoners zijn 
blij als wij komen”, vertelt hij. 

“Ik woon in Rotterdam.  
Elke ochtend om half zeven 
haal ik met de bedrijfsauto van 
Stroomopwaarts mijn collega’s 
op. Met zijn drieën of vieren doen 
we een rondje langs de flats. 
Het is hartstikke leuk werk. De 
bewoners zijn dik tevreden als 
wij zijn geweest. Vooral oudere 
dames zijn blij als wij komen 
en de bezem erdoorheen halen. 
Peuken en blikjes in het portiek, 
dat is natuurlijk geen gezicht.

In sommige flats wonen minder-
sociale mensen. Het is zielig dat 
anderen daar de dupe van zijn. 
In die portieken gaan we vaker 
langs dan eens in de veertien 
dagen. Het werk is ook leuk 
omdat wij goed samenwerken 
met de complexbeheerders en 
wijkmeesters van Waterweg 
Wonen. We vullen elkaar mooi 
aan.” n

Uit ons netwerk
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Meer dan 250.000
De driewielige scoot-

mobiel kwam in 1968  
in Amerika op de markt. 
In 1980 zagen we 
de eerste in 
Nederland op 
straat. Daarna 
ging het snel.  
In 2012 waren 
er al 250.000 
scootmobielen. 
En dat aantal 
groeit nog steeds. 

Parkeren op de opstelplaats
U mag uw scootmobiel alleen parkeren bij een 

scootmobiel-opstelplaats, in uw eigen berging 
of in uw woning. Dus zeker niet op de galerij of een 
andere algemene ruimte. Dit voor uw eigen veiligheid. 
Als er brand is, moeten u en uw buren snel kunnen 
vluchten. n

Scootmobielopstelplaats huren?
Wilt u weten of er nog scoot-

mobiel parkeerplekken vrij zijn 
in uw complex? Neem dan contact op 
Waterweg Wonen. Een parkeerplek 
huren kost 3,24 euro per maand. 

Veilig stallen
Wilt u een scoot-

mobiel kopen of 
aanvragen bij ROGplus? 
Kijk dan eerst of u deze 
veilig kunt stallen.  Het 
veilig kunnen stallen van 
de scootmobiel is een 
voorwaarde om voor een 
scootmobiel in aanmerking 
te komen. Kijk voor alle 
andere regels op de 
website. 

In uw woning
Uw scootmobiel 

parkeren in de woning 
mag, als dat past. Let er 
wel op dat u makkelijk kunt 
vluchten in geval van nood. 

424 opstelplaatsen 
Tussen 2009 en 2017 heeft Waterweg 

Wonen bij 29 complexen 424 scootmobiel- 
opstelplaatsen gemaakt. Dit gebeurde met name 
bij  seniorencomplexen. Enkele van deze plaatsen 
gaan we de komende tijd verbeteren. Op deze 

speciale parkeerplekken kunt u uw scootmobiel 
veilig stallen en opladen. Informeer bij 
ons naar de huurmogelijkheden. 

Uw scootmobiel veilig gestald
Een scootmobiel is voor veel oudere en minder mobiele huurders een oplossing. Ze kunnen daardoor 
langer zelfstandig blijven wonen. Het aantal scootmobielen nam de afgelopen jaren flink toe.  
Daarom heeft Waterweg Wonen ruimte gemaakt om deze goed te stallen.  
Voor de veiligheid zijn er wel een aantal regels. 

Lees hier meer over scootmobielen en het parkeren ervan:

Zo mogen scootmobielen alleen geplaatst 
worden op plaatsen die speciaal daarvoor 
gemaakt zijn (opstelplaatsen). Dat is belangrijk 
omdat het verkeerd stallen van scootmobielen 
onveilig is. Een scootmobiel plaatsen in vlucht-
routes is daarom niet toegestaan. 
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Gas komt er niet meer aan te pas

Nul op de Meterwoningen in Westwijk klaar!
In oktober vorig jaar startte de bouw van twintig 
prachtige eengezinswoningen aan de Samuël 
Esmeijerstraat. Nu zijn de woningen klaar en 
eind april ontvingen de huurders de sleutel van 
deze energiezuinige woningen. 

Dat het geen standaard sociale huurwoningen zijn, wordt 
duidelijk tijdens een rondleiding door de woning.  
De woning heeft vloerverwarming, een luchtwarmtepomp, 
super goede isolatie en meer dan twintig zonnepanelen 
op het dak. Een Nul op de Meter-woning (NOM) wekt 
genoeg energie op voor de installaties én voor het  
meeste verbruik van de bewoners.  

Gas komt er niet meer aan te pas.  
“Wij zijn erg trots op deze eerste Nul op de Meter-een-
gezinswoningen in Vlaardingen”, vertelt Marieke Kolsteeg 
(directeur-bestuurder Waterweg Wonen) enthousiast. n

Marnixflat pakt door na Expeditie Marnix!

Een aantal ideeën zijn inmiddels 
werkelijkheid geworden. Zo is er 
inmiddels een echte schoonheidssalon 
ingericht voor leerlingen van het 
Geuzencollege. Voor de meivakantie 
konden de leerlingen proefdraaien op 
hun ouders. Na de meivakantie zijn er 3 

groepen gestart met behandelingen bij 
bewoners. In september is de officiële 
opening en gaan de leerlingen weer 
van start! Ook een boekenkast met 
grootletterboeken was een grote wens 
en staat er inmiddels! De bewoners zijn 
er erg blij mee! n

De bewoners hoeven voor hun beautybehandeling hun woongebouw niet uit.

Winnares Elly van Toorn bij de boekenkast 
met grootletterboeken.

In de vorige uitgave van Watermerk kon u lezen over ‘Expeditie 
Marnix’. Bewoners konden aangeven wat zij graag wilden om 
gelukkig te blijven wonen in hun gebouw. Bewoners en organisaties 
konden hun ideeën inbrengen.
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Frisse zomerrecepten

Ingrediënten voor 4 personen

•   1 kg groene asperges

•  2 eetlepels boter

•   sap van 1 citroen 

•   300 gram gerookt spek  

(in dunne plakjes)

•  2 eetlepels olie

•  beetje zout en peper

•   2 teentjes (gesnipperde) 

knoflook

•  200 gram yoghurt

•  100 gram verse kaas

Ingrediënten voor 2 personen

•  2 zoete aardappels

•  1 teen knoflook

•  125 ml crème fraîche

•  wat verse bieslook

•  snufje zout en peper

•  aluminiumfolie of 

bakpapier

Ingrediënten voor 2 personen

•   200 gr aardbeien

•   300 gr watermeloen

•   125 gr mozzarella  

•   75 gr gemengde sla 

•   paar takjes verse munt

Dressing

•   1 el balsamico-azijn

•   2 el olijfolie

•   zout en peper naar smaak

Hoe maak je het klaar?

1. Snij de harde uiteinden van de 
asperges. Snij de asperges door de helft. 
Pers de citroen en bewaar het sap.  
Snijd/pers de knoflook in kleine stukjes.

2. Kook de asperges in ongeveer 10 
minuten beetgaar in ruim water met de 
boter, het citroensap en een flinke snuif 
zout. Spoel ze kort af onder koud water.

3. Wikkel elke keer twee asperges in een 
plakje spek. Kruid ze met peper. Bak de 
rolletjes daarna rondom bruin in een 
scheutje olie. 

4. Nu maken we de dipsaus: Vermeng de 
yoghurt met de verse kaas, de knoflook, 
een snuifje zout en peper. Serveer de 
dipsaus in een kommetje bij de asperges.

Hoe maak je het klaar?

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 

2. Snijd de zoete aardappels in de lengte doormidden. 
Besprenkel beide helften met een beetje olie en een 
beetje zout en peper. 

3. Wikkel alle helften zoete aardappel in een stuk alumi-
niumfolie of bakpapier.

4. Bak ze ongeveer 45 minuten in de oven totdat de 
zoete aardappels lekker zacht zijn. 

5. Meng in een bakje wat crème fraîche met verse 
fijngehakte bieslook en een uitgeperste teen knoflook.

6. Schep een lepel van de crème fraîche op een halve 
zoete aardappel en… SMULLEN MAAR! n

Groene asperges in een spekjasje

Gepofte zoete aardappel

Heerlijke, zomerse salade 
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Algemene 
informatie

We liggen op schema 
om per 1 januari 2020 
gemiddeld label B te 
halen. Het gemiddelde 
is nog net C.

In de Westwijk is 
de bouw gestart 
van 20 NOM-
eengezinswoningen 
aan de Samuel 
Esmeijerstraat. 

Londonweg 150 
woningen van label G 
naar A. Door verketelen 
van de cv’s en isolatie. 

Onze contractpartners 
werden mede 
geselecteerd op hun 
prestaties op het gebied 
van duurzaamheid.

   JAARVERSLAG WATERWEG WONEN: 2018 IN BEELD  

Centraal staan betaalbare 
sociale huurwoningen 
voor mensen, die hierop 
aangewezen zijn

Eind 2018 hebben wij 11.006 sociale huurwoningen, 
waarvan 1.834 eengezins woningen en 2.640 rolstoel-
toegankelijke en rollator doorgankelijke woningen in de 
sociale huur. 

We hanteren het landelijke principe van passend toewijzen, 
passend wonen. 99,1% van de huurtoeslaggerechtigden is 
passend gehuisvest. 

Het aantal ontruimingen is fors afgenomen van de 50 in 
2017 naar 23 in 2018 (norm: minder dan 65 ontruimingen per 
jaar). Het aantal getroffen betalingsregelingen en het aantal 
toelatingen tot de ontruimingspreventie stegen met 50%

In de Westwijk is complex Westkaap opgeleverd: 48 
rolstoeltoegankelijke en rollatordoorgankelijke appartementen. 
36 appartementen en 4 gemeenschappelijke ruimtes zijn 
bestemd voor cliënten van Stichting Philadelphia Zorg.

Centraal staan vitale 
wijken en buurten

Gezamenlijk met gemeente, Woningstichting 
Samenwerking en de Huurdersraden blijven 
we werken aan het Actieplan Wonen.

• Waterweg Wonen heeft in de Indische Buurt 
12 portiek� ats gerenoveerd naar Nul op de 
meter en 140 portiek� ats gerenoveerd naar 
label A++.

• 74% van de huurders geeft na 2 en 
4 jaar aan dat ze tevreden zijn met de 
woonomgeving (norm: 76%).

• Het oordeel bij de buurtschouw is een 7,6 
(norm: 7,5).

Risicopro� el Legal Waterweg Wonen

Onze KWH-score in 2018 was 7,6. 

419 klachten ontvingen wij in 2018, 
waarvan 376 gegrond. 96% van deze 
klachten handelden wij binnen de 
daarvoor gestelde tijd af. 

7,6Centraal staan 
onze klanten

Centraal staat een 
toekomstbestendige organisatie

• Uit de vergelijking met andere corporaties 
in Nederland in de Aedes Benchmark 2018 
blijkt dat wij het goed doen als het gaat om de 
beperking van onze bedrijfslasten; we staan 
hoog in de B-categorie. 

• Er ontstaat spanning tussen duurzaamheid, 
betaalbaarheid en � nancierbaarheid.

Personeelsuitgaven

Onderhoudsuitgaven

Overige bedrijfsuitgaven

Renteuitgaven

Verhuurdersheffing en sectorspecifieke heffingen

Nieuwbouw, woningverbetering en aankoop

Aflossingen

UITGAVEN

9%

20%

14%

17%

10%

3%

18%

7%

Huren

Verkoopontvangsten

Overige ontvangsten

ONTVANGSTEN

12%

82%

6%

302
Renovatie

86
Nieuwbouw

45
Verkoop

269
Sloop

91% klanttevredenheid over het 
betrekken van de woning.

96% klanttevredenheid over het 
verlaten van de woning.

• De afbouw van het aantal medewerkers 
van Waterweg Wonen loopt volgens plan: 
van 111 naar 110 fte.

 Personeelsuitgaven

 Onderhoudsuitgaven

 Overige 
bedrijfsuitgaven

 Renteuitgaven

 Verhuurdershef� ng 
en sectorspeci� eke 
hef� ngen

 Leefbaarheid 
(externe uitgaven)

 Nieuwbouw, 
woning verbetering 
en aankoop

 Overschot

 Huren

 Verkoopontvangsten

 Overige ontvangsten

Wilt u ons volledige jaarverslag lezen? Ga dan naar www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2018. 

Op 31 december 2018 had Waterweg Wonen 11.170 huurwoningen waarvan 11.006 sociale 
huurwoningen in eigendom. Deze woningen zijn opgedeeld in de prijscategorieën: goedkoop, 
betaalbaar, duur en duur boven de huurtoeslaggrens. Naast woningen hebben we ook 1.000 
andere verhuureenheden.

Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op www.waterwegwonen.nl, via Facebook en Twitter.

Centraal staat 
duurzaamheid

7.597 1.145

Duur

Overig
Duur boven 
huurtoeslaggrens

Veiligheid en 
gezondheid (1)

Aansprakelijkheid
bij inkoop (4)

Privacy (5)
Bouw- en
constructiefouten (2)

Aansprakelijkheid
bij verhuurde 
woningen (3)

16
14
12
10
8
6

Het jaar 2018 is het 
derde jaar van het bedrijfsplan 

van Waterweg Wonen 2016-2019, 
“Vlaardingen Centraal, gebouwd op de 

toekomst”. De kern van ons werk blijft ook in 
deze periode: het zorgen voor voldoende betaalbare 
woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- 

en leefomgeving voor mensen met een lager inkomen, 
die niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen 

voorzien. En niet onbelangrijk: we doen dit uitsluitend in 
Vlaardingen en in samenwerking met anderen.

Ruim 11.000 gezinnen in Vlaardingen hebben hun 
thuis gevonden in onze huurwoningen. Wilt 

u weten wat wij voor hen, voor de stad 
Vlaardingen en voor onze medewerkers 

deden in 2018? Wij laten het u hier 
graag zien!

Wilt u de videoclip of het volledige jaarverslag bekijken? Ga dan naar www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2018
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Het jaar 2018 is het 
derde jaar van het bedrijfsplan 

van Waterweg Wonen 2016-2019, 
“Vlaardingen Centraal, gebouwd op de 

toekomst”. De kern van ons werk blijft ook in 
deze periode: het zorgen voor voldoende betaalbare 
woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- 

en leefomgeving voor mensen met een lager inkomen, 
die niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen 

voorzien. En niet onbelangrijk: we doen dit uitsluitend in 
Vlaardingen en in samenwerking met anderen.

Ruim 11.000 gezinnen in Vlaardingen hebben hun 
thuis gevonden in onze huurwoningen. Wilt 

u weten wat wij voor hen, voor de stad 
Vlaardingen en voor onze medewerkers 

deden in 2018? Wij laten het u hier 
graag zien!

Bekijk ons jaarverslag als Videoclip!

Kijk op onze website 

www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2018 

voor het eindresultaat!
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Een inboedelverzekering vergoedt 
uw spullen bij lekkage, brand of 
inbraak. Het is verstandig om dit  
goed te regelen. 

Uw spullen zijn meer waard dan u denkt. 
Tel maar eens op. Uw meubels, vloer en 
behang. Maar ook uw mobiele telefoon, 
computer, laptop, tv, (vaat)wasmachine, 
droger en alles wat er verder nog in uw 
huis staat. Dit komt al snel op duizenden 
euro’s uit. Een inboedelverzekering 
voorkomt dat u deze kosten zelf moet 
betalen. 

Online afsluiten
Op websites als www.verzekering.com 
en www.independer.nl kunt u de kosten 
en voorwaarden van aanbieders verge-
lijken. De verzekering van uw keuze is 
simpel online te regelen.  
U kunt er ook voor kiezen een  
verzekering via onze partner Spuybroek 
Advies af te sluiten. Dan betaalt u een 
vaste premie van 8,57 euro per maand 
direct bij de huur. Op onze website 
www.waterwegwonen.nl vindt u  
een folder en aanmeldformulier.  
Zoekt u dan op ‘inboedelverzekering’. n

Check uw inboedelverzekering
Wist u dat een  
inboedelverzekering…. 

•   De schade vergoedt, ook als  
de lekkage of brand niet in  
uw woningis begonnen? 

•   Schade in uw huis door 
inbraak en storm vergoedt?

•   Ruimer uitkeert dan een  
aansprakelijkheidsverzekering?

•   De meeste spullen tegen 
nieuwwaarde vergoedt?

Benieuwd naar onze koopwoningen? 

Bekijk het laatste koopaanbod op onze website:  
www.waterwegwonen.nl/ikwilkopen/

BINNENKORT IN COMPLEX EKSTERLAAN IN VERKOOP:
TWEE APPARTEMENTEN, WAARVAN 1 OP  
(TOP)WOONLAAG!
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En de winnaar is…
Weet u nog? U kon via de website meedoen aan een prijsvraag: 
bedenk de naam van het nieuwe plan.  
Wij willen – De Zangvogel – welkom heten in De Nieuwe 
Vogelbuurt!

Net als De Broedvogel krijgt ook De Zangvogel verschillende 
soorten huizen. Er komen 174 duurzame woningen, in 
verschillende fasen. Ze worden gebouwd op de hoek  
Spechtlaan-Meerkoetstraat en grenzen aan de grote kindervallei. 
Centraal in de wijk dus. Urenlang speelplezier met nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes verzekerd!

Interesse?
De verkoop van de eerstvolgende fase van De Zangvogel zal 
ongeveer in het najaar van 2019 starten. Bent u geinteresseerd? 
Registreer u dan nu via de website www.denieuwevogelbuurt.nl 
en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen. n

Een nieuwe vogel in  
De Nieuwe  Vogelbuurt
Heeft u al gezien hoe mooi de Nieuwe Vogelbuurt wordt? Het eerste deel van de 
nieuwbouwwijk – De Broedvogel – wordt binnenkort opgeleverd. Nu zijn we gestart 
met het tweede deel van deze nieuwe wijk. Een project met grote duurzame 
eengezinswoningen in een groene omgeving, ideaal gelegen.

Snelle vogel
De bouw van de laatste fase van De Broedvogel gaat als een 
speer. In maart is Dura Vermeer gestart met de bouw.  
En al in september krijgen de eigenaren van deze 16 woningen  
de sleutel van hun nieuwe huis! De huizen zijn nu al bekijken aan 
de Reigerlaan en Torenvalklaan. Vliegt u even langs?

De woningen aan de Maasboulevard zijn 
ruim en hebben een prachtige ligging.  
Maar de woningen voldeden niet aan de 
huidige eisen op het gebied van isolatie  
en energiezuinigheid.

Onderhoudswerkzaamheden
Eind vorige zomer zijn wij gestart met werkzaam-
heden om de woningen op te knappen. Zowel 
binnen als buiten zijn veel punten aangepakt. En 
de verschillen zijn duidelijk zichtbaar! We wensen 
de bewoners veel woonplezier in hun vernieuwde 
woning! n

Maasboulevard 
in een nieuw jasje

De Maasboulevard voor (boven) en na (onder) de 
werkzaamheden.
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Regelmatig bellen huurders ons 
over een rioolverstopping. Vaak 
komt dit door het doorspoelen 
van (vochtige) doekjes in het 
toilet en (frituur)vet in de 
gootsteen. Dit veroorzaakt 
verstoppingen in de rioolbuizen 
en de rioolpompen. 

Daardoor gaan ze kapot en kan  
rioolwater niet worden afgevoerd.  
Een verstopt riool zorgt natuurlijk 
voor veel overlast bij de huurders. 
Bovendien kosten reparaties veel 
geld. En een goed werkend riool 
is belangrijk voor de volksge-
zondheid. Wij hopen daarom op uw 
medewerking om rioolverstopping 
zoveel mogelijk te voorkomen.
 
Wat mag doorgespoeld worden?
Alleen water, toiletpapier, poep, plas 
en wc-reiniger mogen door het toilet 
worden gespoeld.

Wat mag niet doorgespoeld worden?
Al het andere. Gooi vochtig 
toiletpapier, billendoekjes, 
maandverband en tampons in een 
afvalbak en niet in het toilet. Dus ook 
geen vochtig toiletpapier. Dat is niet 
geschikt om door te spoelen, ook al 
staat dit vaak wel op de verpakking.  

Ook (frituur)vet mag niet doorgespoeld 
worden. Denk hierbij ook aan bakboter 
of olie dat bij de afwas in de gootsteen 
wordt gegooid. Wat veel mensen niet 
weten is dat ook etensresten schadelijk 
kunnen zijn voor de riolering. n

Hoe voorkomt u 
een rioolverstopping?

Tips

•   Zet bij uw wc een klein afvalbakje voor vochtig toiletpapier,  
maandverband en tampons. En gooi de gebruikte spullen hierin.

•   Haal na het koken de vetresten uit de pan met een papiertje en  
gooi dit in een afvalbak. 

•   (Frituur)vet en olie graag opvangen in bijvoorbeeld een leeg melkpak. 
Breng het daarna naar een inzamelpunt in uw buurt. Ook bij steeds  
meer supermarkten en milieustraten kunt u dit inleveren. 

             
U kunt meer informatie hierover vinden op de website  
www.nietinhetriool.nl. 
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Financiële weetjes 

Wat moet u doen bij een huurverhoging? 

Per 1 juli verhoogt Waterweg Wonen de huur. Hierover heeft 
u een brief ontvangen. Maar wat moet u doen zodat u  
de juiste huur betaalt? Dan hangt af van hoe u betaalt:  

•   Via periodieke overschrijving 
Betaalt u via een periodieke overschrijving van uw bank? 
Dan moet u zelf het nieuwe bedrag aanpassen.  

•   Via acceptgiro 
Ontvangt u van ons altijd een acceptgiro?  
Dan hoeft u niks te doen. Het nieuwe huurbedrag staat  
op uw acceptgiro.

•   Via machtiging 
Heeft u Waterweg Wonen gemachtigd om de huur te innen? 
Dan hoeft u niks te doen. U betaalt automatisch het nieuwe 
huurbedrag.    

Heeft u vragen over de huurverhoging?  
Kijk dan op Mijn.waterwegwonen.nl of op onze website bij 
‘veelgestelde vragen’. U kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen.

Huurachterstand is vervelend. Betalingsproblemen 
verdwijnen meestal niet vanzelf. Bespreek ze 
daarom snel. In veel gevallen vinden we samen 
wel een oplossing. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
kosteloze betalingsregeling. Deze kunt u aanvragen 

via Mijn.waterwegwonen.nl of telefonisch.

Er zijn mensen die elke maand opnieuw problemen 
hebben met het betalen van de huur. Hun probleem wordt 
niet opgelost door het treffen van een betalingsregeling 
alleen. Dan is het zinvol om hulp te zoeken bij andere 

instanties, zoals Bureau Schuldhulpverlening of het NIBUD 
(Nederlands Instituut voor Budgettering). Waterweg Wonen 
kan u hierover informeren en op weg helpen.

Geldvragen?
De Wijkteams Vlaardingen helpen u om uw financiële 
situatie weer op orde te krijgen. U kunt gewoon langsgaan 
tijdens spreekuren of een afspraak maken. U kunt hen 
bereiken op telefoonnummer (010) 473 10 33 of via de 
mail: info@wijkteamsvlaardingen.nl. Wilt u weten wanneer 
ze waar spreekuur hebben? Kijk dan op hun website voor 
meer informatie: www.wijkteamsvlaardingen.nl. n

In sommige gevallen bevriezen 
of verlagen wij uw huur 

Hoeveel personen wonen er in uw huis?

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

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

Om tot een beslissing te komen, heeft 
Waterweg Wonen deze gegevens nodig:  

•  Als u huurtoeslag ontvangt 
    Een kopie van de voorschotbeschikking 

huurtoeslag 2019.

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

Betalingsproblemen? Neem contact op!
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Volg onze Facebook -

pagina voor leuke 
tips en weetjes!
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Wat kunt u doen om  
woonoverlast aan te pakken?
Muziek die ’s nachts op het 
hoogste volume staat. Honden 
die de hele tijd blaffen. Het kan 
heel vervelend zijn. Ons advies: 
praat eerst met uw buren.

“Er is een verschil tussen hinder en 
overlast”, begint Monique Hooghuis van 
Waterweg Wonen. “Een keer een feestje 
of pubers die met deuren smijten, dat 
kan hinderlijk zijn. Ook de rook van een 
barbecue is niet fijn, maar dat hoort 
erbij. Wij noemen het overlast als het 
vaak gebeurt en als meer mensen er 
last van hebben.”

Eerst praten
Bij overlast is stap één altijd om met de 
buren te praten. Dat gaat makkelijker 
als u hen kent. “Maak daarom kennis 
met nieuwe buren.  
Dat voorkomt dat je bij het eerste 
contact direct met een klacht komt”, 
vertelt Monique Hooghuis.

Zij adviseert om vriendelijk en rustig te 
blijven. “Wacht niet te lang als je last 
hebt, want anders stapelt het zich op. 
Bewoners vinden het vaak lastig om 
dat gesprek aan te gaan. Toch horen 
buren een klacht liever eerst van u dan 
van ons. Dat zou u zelf toch ook willen? 
Soms weten buren namelijk écht niet 
dat muziek zo goed te horen is.  
Als overlast te voorkomen is, moet de 
overlastgever ermee stoppen.”

Melden 
Komt u er niet uit, dan is het belangrijk 
om de overlast te melden bij Waterweg 
Wonen. Monique: “Wij vragen huurders 
ons de klacht te mailen of een brief 
te schrijven. Pas dan kunnen wij iets 
doen. Wij kiezen of een van onze 
medewerkers óf de BurenBemiddelaar 
de klacht oppakt. Die laatste is  
onafhankelijk. Dat vinden sommige 
huurders prettiger.”

 

Meewerken met bemiddelen
Dan volgt bemiddeling. Door Waterweg 
Wonen óf de BurenBemiddelaar.  
Wie het doet, hangt af van de vraag. 
Hulp is gratis. Bij de BurenBemiddelaar 
praten goedopgeleide vrijwilligers 
eerst met de melder. Vervolgens 
met de persoon die de overlast 
veroorzaakt. Daarna volgt een derde 
gesprek met beiden. “Beide partijen 
moeten meewerken aan zo’n gesprek 
op een neutrale plek. Dat hoort erbij. 
Bemiddeling kan in de praktijk veel 
problemen oplossen. Besef dat het 
altijd geven en nemen is.” 

Dossier opbouwen
In sommige gevallen werkt 
bemiddeling niet. Vaak is er meer aan 
de hand. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om verwarde mensen of mensen met 
complexe problemen.  

“Soms weigeren mensen hulp.  
Dat kan bijzonder heftig zijn voor de 
buurt. In zo’n geval staan wij altijd in 
contact met zorgpartners en wijkteams.” 

Waterweg Wonen bouwt dan een 
dossier op. Monique: “Ook dat vraagt 
veel van de betrokken buren.  
Die moeten een overlastdagboek 
bijhouden. Dat is nodig om een zaak 
voor de rechter te brengen, waar 
buren moeten getuigen. Het is dus het 
allerlaatste middel. Zoiets komt gelukkig 
weinig voor. De meeste problemen 
lossen mensen samen op.” n

Bewoners vinden het vaak lastig om dat gesprek aan te gaan. Toch horen buren een klacht 
liever eerst van u dan van ons.

Waarvoor kunt u niet bij Waterweg 
Wonen terecht? 
Gaat het om drugs(handel), intimidatie, (huiselijk) geweld, bedreiging of 
discriminatie, dan belt u de politie. Voor parkeerproblemen, zwerfvuil, 
duiven, ratten en openbaar groen kunt u terecht bij de gemeente  
Vlaardingen. Waterweg Wonen is aanspreekbaar voor woonoverlast. 
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Woordzoeker De gegeven woorden zijn -in 
alle richtingen- in het diagram 
verborgen. Sommige letters zijn 
meer dan een keer gebruikt. 
Plaats de resterende letters in 
het oplossingsbalkje voor de 
oplossing van deze puzzel.

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

De oplossing van de nieuwe 
puzzel kan ingestuurd worden 
tot donderdag 1 augustus 2019.
Prijswinnaar wordt met naam 
en foto vermeld in de volgende 
editie.

De oplossing van de woordzoeker van 
de vorige Watermerk was:
Dag wintertijd! Het is weer 
tijd voor lentekriebels!

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

Aanwinst , Arbeidsbeperking  

Begraafplaats, Bereikbaar        

Berging, Betrokken         

Brand, Burenbemiddelaar  

Contactpersoon, 

Dienstverlening   

Eerlijk, Energiezuinig     

Expeditie, Gedenkplaat       

Geldvragen, Gesprek           

Gezellig, Gootsteen         

Helpen, Huurdersraad      

Huurverhoging, Inboedel          

Inbraak, Isolatie          

Klantwaarden, Kranen            

Kwetsbaar, Legionella        

Lekkage, Maatschappij       

Maatwerk, Meedenken         

Onderhoud, Oproep            

Opstelplaatsen, Overlast          

Portiek, Post, Regeling 

Reparatie, Riool 

Samenleving, Scootmobiel 

Seniorencomplex   

Taal, Tevreden,Thuis, Toilet 

Trots, Vakantie, Verstopping       

Vet, Vriendelijk        

Woonblok, Woonplezier       

Wijkteams, Zelfstandig       

Zomer, Zon              

Zonnepanelen, Zuinig
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Weetje Weetje

Veelzijdig Vlaardingen
De Joodse begraafplaats 
De Joodse begraafplaats ligt 
aan de Schiedamseweg op de 
hoek van de Parkweg. Weinig 
Vlaardingers kennen deze plek. 
Toch is deze begraafplaats er 
al sinds 1862. Het terrein is in 
2010 opgeknapt en zeker een 
bezoekje waard. 

In de eerste helft van de negentiende 
eeuw woonde er een kleine groep 
Joden in Vlaardingen. Dat aantal 
groeide langzaam. In 1862 gaf de 
koning deze groep toestemming om 
een Israëlische gemeente te beginnen. 
Door dit besluit kregen de Joden de 
mogelijkheid synagogediensten te 
houden. Dit gebeurde in een ruimte 
aan de Havenstraat. Er kwam Joods 
onderwijs voor de kinderen. En dus ook 
een aparte begraafplaats.

 
 
 

Samen met Rotterdam
In de jaren die volgden stopte de groei. 
Er vertrokken steeds meer Joden uit 
Vlaardingen. Daarom ging de Joodse 
gemeenschap van Vlaardingen in 1920 
samen met die van Rotterdam. Dat 
hield in dat ook de begraafplaats naar 
Rotterdam verhuisde. Het overgebleven 
terrein in Vlaardingen raakte 
verwaarloosd. Alleen de grafsteen van 
Salomon ben Awrohom Isaäcs (1856-
1889) bleef bewaard. Samen met wat 
delen van kindergraven. 

In ere hersteld
In 2010 knapte de gemeente het 
kerkhof op. Hiermee kwam de 
gemeente een belofte aan de Joodse 
bevolking na. De gemeente maakte 
die belofte nog vóór de Tweede 
Wereldoorlog. De gemeente plaatste 
een gedenkplaat met de namen van 
de overledenen. De begraafplaats is nu 
een zichtbaar stukje geschiedenis van 
Vlaardingen. n

Is er langer dan een week niemand in huis geweest?  
Door bijvoorbeeld vakantie of een ziekenhuisopname? Laat 
dan het koude en warme water minstens 5 minuten stromen 
bij alle kranen. 
Verder adviseren wij:

•  de douche goed door te spoelen. 

•  het toilet 2 keer door te trekken.

•   de vaatwasser en wasmachine te laten draaien op een  

spoelprogramma.

Meer informatie hierover vindt u op onze website. n

Daarom hier een paar handige tips:

•   Gebruik een schakelklok om lampen  

aan en uit te zetten.

•  Geef uw huis een bewoonde indruk. 

•   Vraag of uw buren de post weg willen halen.  

•   Zet niet op social media dat u weggaat. 

•   Laat waardevolle spullen niet in het  

zicht staan. n

Tips om legionella–besmetting 
te voorkomen

Langere tijd van huis?  
Geef inbrekers geen 
kans!

Weinig mensen kennen de Joodse begraafplaats aan de Schiedamseweg, op de hoek van de 
Parkweg.



 

W a t e r m e r k

Klantenservice
Waterweg Wonen
Mijn.waterwegwonen.nl
www.waterwegwonen.nl 
info@waterwegwonen.nl 
Telefoon: (010) 248 88 88
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen 

Bezoekadres  
Waterweg Wonen
Van Hogendorplaan 1011
3135 BK  Vlaardingen

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

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

 

Klacht of geschil
Bent u het oneens met onze 
reactie op uw klacht? Dan kunt u 
zich richten tot de onafhankelijke 
Geschillen commissie. 

Alle informatie kunt u lezen  
op onze website  
www.waterwegwonen.nl 

Een geschil kunt u voorleggen aan:
Geschillencommissie  
Waterweg Wonen
Antwoordnummer 150
3130 WB Vlaardingen
(een postzegel is niet nodig)

 
Spreekuren
Informatiecentrum Westwijk
Gezamenlijk spreekuur met  
de politie en de gemeente:  
iedere dinsdagmiddag van  
13.30 - 14.30 uur.  
Locatie: Prof. Teldersstraat 10
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“Ik vertel mensen dat ze eerst 
Nederlands moeten leren”

Een huurder aan het woord

Mevrouw Fatima Haj Kasem: “Ik praat graag met andere mensen en maak het gezellig.  
De Westwijk is echt mijn thuis.”

U kwam hier in 1969. Hoe was dat voor u? 
“In het begin was het heel moeilijk. Ik was 
volgens mij de eerste buitenlandse in Vlaar-
dingen. Ik sprak de taal niet en kwam in een 
heel andere wereld terecht. Er waren toen 
geen organisaties of buurthuizen waar je kon 
aankloppen voor hulp. 

Hoe leerde u Nederlands? 
“Door veel te luisteren. Als mijn man met 
collega’s praatte, dan wilde ik precies weten wat 
er gezegd werd. Ik probeerde zo steeds nieuwe 
woorden te leren.”

U ging al snel vrijwilligerswerk doen. Waarom? 
“Doordat ik het zelf zo moeilijk had toen ik naar 
Nederland kwam, wilde ik graag mensen helpen. 
Mensen die net als ik naar Nederland verhuisden 
voor een nieuw bestaan. Ik heb zestien jaar voor 
Vluchtelingenwerk gewerkt en twintig jaar voor 
de gemeente. Ook al ben ik 72, ik ben nog steeds 
actief als vrijwilliger. Regelmatig spreek ik met 
mensen van Waterweg Wonen om problemen 
met huurders op te lossen.”

Waaruit bestaat uw vrijwilligerswerk?
“Mijn hulp bestaat uit mensen de weg te wijzen. 
Ik vertel ze waar ze informatie of hulp kunnen 

krijgen. Ik help met het invullen van formulieren. 
Of met het regelen van zaken voor de kinderen. 
Ook help ik bij schulden. Ik ken alle instanties. 
Nieuwkomers hebben vaak geen idee waar ze 
wat moeten regelen. Dat is zo anders in hun 
geboorteland.”

Wat is uw advies aan nieuwkomers?
“Als eerste zeg ik dat ze Nederlands moeten 
leren. Ik vind dat iedereen voor zichzelf moet 
kunnen zorgen. Zonder dat er familie mee moet 
naar de winkel of dokter om te vertalen. Er zijn 
genoeg mogelijkheden om snel Nederlands 
te leren. Ik raad mensen aan elke dag naar het 
Nederlandse journaal te kijken. Of naar Neder-
landse programma’s. Daar leer je veel van. Ook 
breng ik ze naar het buurthuis. Die plek is heel 
waardevol voor nieuwkomers. Daar ontmoeten 
ze andere mensen, waardoor ze zich sneller thuis 
gaan voelen.”

Wat vindt u van Vlaardingen? 
Ik voel me hier net zo thuis als in mijn geboor-
teland. Maar daar doe ik ook mijn best voor. Ik 
praat graag met andere mensen en maak het 
gezellig. De Westwijk is echt mijn thuis. n

De huurder die wij voor dit artikel interviewen, is een bijzondere vrouw.  
De medewerkers van Waterweg Wonen zijn heel lovend over haar. Het gaat om de 
72-jarige Fatima Haj Kasem. Een Palestijnse die in 1969 naar Nederland kwam. Zij is een 
aanwinst voor Vlaardingen, want ze is een van de actiefste vrijwilligers van de stad. 


