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Vlaardingse jongeren blij met eigen plekje
in de binnenstad
Als een lot uit de loterij.
Zo voelde het voor twaalf
Vlaardingse jongeren. Zij kregen
half oktober de sleutel van
hun nieuwe woning in hartje
Vlaardingen. Waterweg Wonen
organiseerde op 15 oktober een
opleverfeest voor de huurders,
bouwers en vele anderen.
Op de prachtige plek in de Hoogstraat
zat vroeger de winkel Leski. Het pand
stond jaren leeg, totdat Waterweg
Wonen besloot er een winkelpand en
elf appartementen te bouwen voor
jonge starters. De huur is betaalbaar
en de plek in de binnenstad past
perfect bij deze groep. “Op 29 juni
2018 werd de eerste paal geslagen. Nu
staan we hier weer. Ik ben blij dat u er
allemaal bent, vooral onze huurders”,
zo heette directeur-bestuurder Marieke
Kolsteeg iedereen welkom.

Voorgevel past in de Hoogstraat
Aad Terwiel, projectleider bij Waterweg
Wonen, legt uit dat de bouw heel goed
is verlopen. “We hebben nauwelijks
vertraging gehad, ondanks dat het
voor de aannemer best een logistieke uitdaging is geweest. Bijzonder
aan de voorgevel is dat deze past

Met het knippen van het lintje opende Dana Assenberg (25 jaar) officieel het nieuwe pand in
de Hoogstraat.

bij de uitstraling van de rest van de
Hoogstraat. Zoveel mogelijk oorspronkelijke kenmerken van het oude
gebouw hebben we terug laten komen.”

Net zo mooi
Annemiek Jetten, burgemeester van
Vlaardingen, is het helemaal met Aad
eens. “Dít wilden we graag. Het is

net zo mooi als we ons hadden voor
gesteld.” Ook de jonge huurders zijn
positief. Geboren en getogen in
Vlaardingen willen ze
graag in het centrum
wonen. “Een bezoekje aan
de kroeg is erg makkelijk,”
vertelt een van hen.
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‘Heerlijk dicht bij mijn familie’
Met het knippen van het lintje opende
Dana Assenberg (25 jaar) officieel het
nieuwe pand in de Hoogstraat. Ze vertelt
waarom het appartement helemaal bij
haar past. “Toen ik deze appartementen
op Woonnet Rijnmond zag, heb ik direct
gereageerd. Het centrum is voor mij
als Vlaardingse heel vertrouwd. In de
binnenstad zijn altijd mensen, dus dat
zorgt voor sociale controle. Het belangrijkste is dat mijn hele familie vlakbij
woont in de Indische Buurt. Op zaterdag
fiets ik zó naar mijn oma.”
Karakteristiek en modern
“Wat ik ook prachtig vind, is dat de
woningen een mooie uitstraling hebben.
Die past helemaal bij de historische
binnenstad. Als ik naar buiten kijk, zie ik
het wapenschild van het winkeltje van
‘De Zeeman’. Dat is zo karakteristiek. Van
binnen is mijn woning helemaal nieuw,
goed geïsoleerd en van alle gemakken
voorzien. We hebben zelfs zonnepanelen.”

Gezamenlijke binnenplaats
“Het is leuk dat het allemaal jongeren zijn.
De meesten wonen hier alleen, maar er
huurt ook een stelletje. Iedereen die ik heb
leren kennen, is heel aardig. We hebben
een gezamenlijke binnenplaats, waar we in
de zomer wellicht mooi kunnen
barbecueën. Van de ontwikkelaar hebben
we zelfs een bijdrage gekregen om ‘m in
te richten.”
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Samen kwetsbare klanten
nog beter helpen

Kijk voor het filmpje op onze
website: www.waterwegwonen.nl/
over-waterweg-wonen/filmpjes

In november ruilden zij anderhalve week van werkplek: Marieke Kolsteeg en Franc. Bongaerts. Zij is
directeur-bestuurder van Waterweg Wonen, hij is bestuurder van Minters. Die uitwisseling kan helpen
nóg beter samen te werken voor de kwetsbare Vlaardingers.

Huurder aan het woord

Colofon
Redactie:
Waterweg Wonen
Redactionele bijdrage:
Karin van Hoogstraten, Zinnige zinnen
Natalie Blomsma Communicatie
Puzzelpagina: Gossepuzzels,
Baambrugge

2019

Jongeren kans geven
“Ik ben heel blij dat Waterweg Wonen met
dit project jongeren de kans geeft om
op zichzelf te wonen. Het is voor starters
moeilijk om ertussen te komen. Ik sta al
vanaf mijn achttiende ingeschreven en
ben sinds anderhalf jaar actief op zoek
naar een woning. Die zoektocht is nu
geslaagd. Als een echt gevoelsmens kan
ik zeggen dat deze plek supergoed voelt.”
Waterweg Wonen wenst de huurders veel
woonplezier in hun nieuwe woning. n

Veelzijdig Vlaardingen
16

december

Jonathan Sam en Joanne Korving ondertekenden als eersten de huurovereenkomst voor hun woning.

Meer huurders hebben steun nodig
Onder de huurders zien wij namelijk
steeds meer mensen die een steuntje
in de rug kunnen gebruiken. Minters is
in Vlaardingen specialist op dat gebied.
Bij Minters kunt u terecht met al uw
vragen op het gebied van wonen,
welzijn, zorg, de buurt of uw inkomen.
De dienstverlening en cursussen
zijn gratis. In wijkteams werken
medewerkers van beide organisaties
al vaak samen.

Organisaties kunnen elkaar versterken
Marieke en Franc. kijken terug op
een geslaagde functiewissel. Ze zijn
ervan overtuigd dat dit niet alleen
Waterweg Wonen en Minters, maar
ook hen persoonlijk, nieuwe inzichten
heeft opgeleverd. Zo kan het de
samenwerking tussen beide
organisaties versterken. Om daarmee
ook bij te dragen aan het (woon)geluk
van klanten. n

Alle medewerkers van Waterweg Wonen wensen u een

Vormgeving en productie:
PanArt communicatie en mediadesign

Gezellige kerst

Fotografie:
Angelique van Woerkom
Cees Groen
Ron van Rossum
Waterweg Wonen

“Ik ben blij dat u er allemaal bent, vooral onze huurders”, zo heette directeur-bestuurder Marieke
Kolsteeg iedereen welkom.

en de beste
wensen voor 2020!

Wilt u weten wat Marieke Kolsteeg en
Franc. Bongaerts hebben ervaren?
Kijk op www.waterwegwonen.nl of op
Twitter en zoek op #functiewissel.

4

Watermerk

aan het woord
Feestelijke Algemene Ledenvergadering
Op 16 oktober werd weer de gebruikelijke
halfjaarlijkse ALV gehouden. Dit keer vierden we
ook het 10-jarig bestaan van de Huurdersraad.
Zo’n 40 huurders, de Raad van Commissarissen
en het managementteam van Waterweg Wonen
waren aanwezig. Bij binnenkomst was er voor
iedereen koffie en thee met een toepasselijk
gebakje.

Naast de vaste punten van de ALV hebben we ook te
kennen gegeven dat we bezig zijn met de toekomst van
de Huurdersraad. We hebben hiervoor een bureau,
De Nieuwe Wind, ingeschakeld om mee te kijken, mee te
denken en ideeën aan te dragen.

‘De Nieuwe Wind’ had een mini-enquête met 4 vragen
opgesteld die aan de aanwezigen werd voorgelegd:
1. Waarom is de invloed van huurders volgens u van
groot belang?
2. Hoe zou u als individuele huurder hieraan een bijdrage
kunnen leveren?
3. Hoe zou een bewonerscommissie hieraan kunnen
bijdragen?
4. Op welke manier zou u op de hoogte gehouden
willen worden?
Een paar antwoorden vallen direct op:
• Huurders willen betrokken zijn bij beleidszaken in een
werkgroep of klankbordgroep maar ondervinden veel
obstakels;
• Contacten verlopen stroef, jongeren worden niet bereikt;
• De wijze van communiceren moet anders: actuele zaken
sneller verspreiden via sociale media, o.a. facebook,
website, nieuwsbrief, e-mail op naam.
Een plan van aanpak, om allereerst de contacten tussen
huurders en Huurdersraad sterk te verbeteren, is in de
maak. Wij ondernemen actie. Wij willen de huurders
betrekken bij zaken die ons allemaal raken zoals:
huurprijsbeleid (betaalbare woningen), leefbaarheid,
prettig en veilig wonen (in het complex en in de wijk).
Deze avond hebben wij ook op feestelijke wijze
afscheid genomen van Ben Mels. In de
functie van penningmeester is hij met grote
betrokkenheid 10 jaar lid geweest van onze
Huurdersraad. Daarvoor was hij al vele jaren
betrokken bij bewonerscommissies.
Wij wensen Ben nog vele gezonde
jaren toe.

Penningmeester Ben Mels werd hartelijk bedankt voor zijn
jarenlange inzet.

december

2019
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Marieke Kolsteeg (directeur-bestuurder) bedankte
Ben ook hartelijk voor zijn
jarenlange inzet voor de
Huurdersraad. Hij kreeg
een mooi boeket en een
presentje.
Het feest werd muzikaal
omlijst door de band
“Backroad”.
De aanwezigen namen
hapjes en drankjes en er
heerste een gezellige sfeer. Bij de start van de feestelijkheden blikte Marieke Kolsteeg terug op de voorbije 10
jaar en de veranderingen die sinds die tijd hebben plaatsgevonden. Het Bestuur kreeg een ronde vergadertafel
cadeau en alle leden kregen een mooie bos bloemen.
Hanneke Brinkman en Hans Riemens blikten op eigen
wijze terug op de eerste 10 jaar met een knipoog naar het
heden. De verzorging in de Marnix was, zoals
gebruikelijk, weer van uitstekende kwaliteit. Het was een
zeer geslaagde en sfeervolle avond. Om 22.30 uur vertrok
iedereen huiswaarts. n

Spreekuur Huurdersraad Waterweg Wonen
We houden eens per maand een contactmiddag. Elke eerste donderdag van de maand
zijn wij in principe tussen 15.30 en 17.00 uur
aanwezig in de Marnixflat aan de Marnixlaan
21. Ons kantoor is op de eerste verdieping.
Vanaf maart dit jaar zijn wij gestart. Bij urgente
problemen kunnen wij een persoonlijke
afspraak met u maken.
Zit u met een probleem? Over uw woning,
uw omgeving, uw wijk? U wilt
advies of hulp?
Bij ons bent u
aan het juiste
adres! Indien
gewenst komen
wij naar u toe om
ter plekke te kijken
wat er aan de hand is.

Maak van tevoren even een afspraak. U kunt ons
bereiken op ons mailadres:
spreekuur.huurdersraad@kpnmail.nl

“Prettig Wonen”
van start in
Vlaardingen-Holy
Ouder worden én prettig
zelfstandig blijven wonen is
best een opgave. Veel ouderen
voelen zich eenzaam en weten
mogelijke voorzieningen of hulp
niet te vinden.

De Huurdersraad trok een half jaar
geleden aan de bel bij Waterweg
Wonen. “Kan de corporatie niet meer
doen voor deze kwetsbare bewoners?”
Na gesprekken met de huurders
ontstond het plan om een project te
starten, ‘Prettig Wonen’ genaamd.
Daarbij krijgen drie woongebouwen in
Vlaardingen-Holy komende twee jaar
een flinke sociale impuls.
“We willen mensen met elkaar in
contact brengen via sociale activiteiten.
Dit verlaagt de drempel om iets voor
of mét je buren te doen. Kwetsbare

bewoners worden zelfredzamer en
voelen zich minder eenzaam”, zegt
bewonerscoach Shantal Blaaker.
In drie gebouwen toverden we een
woning om tot een ontmoetingsruimte, waar ook cursussen of informatieavonden worden georganiseerd.
In twee gebouwen zijn de activiteiten
al gestart. De derde is zojuist geopend.
Daarnaast krijgen bewoners hulp bij
vragen over wonen, welzijn en zorg.
Organisaties Minters en ROGplus
helpen bewoners wegwijs maken het
zorg- en dienstenaanbod. Ook kunnen

bewoners vragen stellen als ze er even
niet meer uit komen.
“Met Prettig Wonen hopen we dat alle
bewoners, waaronder veel ouderen,
uiteindelijk, langer, prettiger en
veiliger thuis kunnen blijven wonen”,
zegt Shantal. Naast Waterweg
Wonen doen ook de gemeente
Vlaardingen, Minters, ROGplus
en DSW mee aan het project.
Fonds Schiedam Vlaardingen
leverde een financiële bijdrage
aan de inrichting van de
ontmoetingsruimten. n
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Uit ons netwerk

“Wij gaan met de ideeën van
bewoners aan de slag”

december

2019
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Ons Woonpunt helpt huurders
verder

Onze belangrijkste partner is gemeente Vlaardingen. Wijkcoördinator
Rob van der Veen van de gemeente wil de leefbaarheid in de oudere
buurten verbeteren. Samen met bewoners, Waterweg Wonen en
andere organisaties.
Waarom geeft de gemeente aandacht
aan leefbaarheid?
“Iedereen woont graag in een fijne
buurt, waar het schoon, veilig en
gezellig is. Toch zijn er veel oudere
buurten in Vlaardingen waar dat beter
kan. Bewoners hebben het gevoel
dat er niemand naar hen omkijkt.
Zij missen bovendien de verbinding
met elkaar, omdat er telkens nieuwe
mensen komen wonen. Daardoor is de
sociale structuur weg. Daar willen we
iets aan doen.”

Hoe pakken jullie dat aan?
“Eerst gaan we met de bewoners
praten. We spreken mensen aan op
straat en bellen aan bij alle woningen.
In juni deden we dat bij de oranje
portiekflats in de bloemenwijk in
Babberspolder-Oost. In oktober bij
woningen in Babberspolder-West, in
de omgeving van de Limburg Stirumstraat. We stellen vooral vragen. Hoe
gaat het? Heeft u ideeën om de buurt
te verbeteren? En we luisteren naar
de zorgen van mensen. Deze aanpak
noemen we ‘Bij ons in de buurt’.

Medewerkers van de gemeente,
Waterweg Wonen, de politie, Minters
en maatschappelijke organisaties doen
dat samen.”

Samenwerken, hoe belangrijk is dat?
“Heel belangrijk. We hebben zo meer
mensen en middelen. Ieder heeft zijn
eigen netwerk en zijn eigen taken. Niet
alleen de gesprekken, maar ook de
uitvoering doen we samen. Waterweg
Wonen is voor ons altijd een belangrijke partner, omdat wij hetzelfde doel
hebben. We willen dat mensen prettig
wonen in onze wijken.”
Wat gaan de bewoners in de buurten
ervan merken?
“Wij gaan met hun ideeën en zorgen
aan de slag. De eerste picknickbanken
staan er al, zodat de mensen in de
buurt elkaar kunnen ontmoeten.
Ook gaan we bewoners helpen
een opfleuractie te houden. Met de
politie en Waterweg Wonen spreken
wij overlastgevers actiever aan. Die
tasten namelijk echt het woongenot
aan. Met deze acties krijgen mensen
het vertrouwen dat er iets kan veranderen. Stapje voor stapje. We willen
zichtbaar blijven in deze buurten. Dat
kan bijdragen aan prettiger wonen en
meer verbinding.”
Gaat dit in meer buurten gebeuren?
“Dat is zeker de bedoeling. Ook daar
gaan we het samen doen: bewoners,
gemeente, woningcorporaties en
maatschappelijke organisaties.” n
Vanuit Waterweg Wonen deed Parmy,
wijkmeester sociale aanpak, mee aan de
actie. Lees haar ervaringen op pagina 12.

Rob van der Veen: “Iedereen woont graag in een fijne buurt, waar het schoon,
veilig en gezellig is”.

Erik van der Kolk (links) en Vera Wijnhof (rechtsachter) aan de telefoon op het woonpunt.

Belt u naar ons, dan krijgt u
het Woonpunt aan de lijn. Acht
medewerkers vormen samen
onze klantenservice. Ongeveer
acht van de tien vragen lossen
zij direct op. Erik van der Kolk en
Vera Wijnhof vertellen hoe het
team huurders verder helpt.
Het Woonpunt is het eerste contact van
huurders met Waterweg Wonen.
Het team bemant de receptie en
beantwoordt vragen telefonisch, via
mail of Facebook. Die gaan bijvoorbeeld over urgentie, woningverdeling,
reparatie of overlast. Meestal kan het
Woonpunt meteen antwoord geven en
zorgen dat er actie wordt ondernomen.

Een afspraak inplannen
Erik van der Kolk: “Zo plannen wij
bij reparatieverzoeken direct een
afspraak in bij een collega, aannemer
of loodgieter. Huurders bellen ook
over de huurbetaling, waarmee wij
hen kunnen helpen. Regelmatig krijgen

wij telefoontjes over overlast. Wij
adviseren huurders wel altijd eerst met
hun buren te gaan praten.”
Vera Wijnhof vult aan: “Wij krijgen
vragen van mensen die een woning
zoeken, hun huur willen opzeggen of
gaan klussen in huis. Wij sturen of
mailen dan de juiste informatie. Soms
zoeken wij dingen eerst uit en bellen
wij later terug met het antwoord.”

Actuele zaken
Het team laat zich regelmatig bijpraten
over actuele zaken, zoals huurbevriezing. Als huurders vragen of zij
daarvoor in aanmerking komen, heeft
het Woonpunt het antwoord.
Vera: “Wij weten ook waar nieuwbouwprojecten of onderhoudsklussen
plaatsvinden. In ons klantsysteem
kunnen wij zien welke brief een
huurder heeft ontvangen en wie die
brief heeft gestuurd. Als er iets
onduidelijk is, kunnen wij dat bij die
collega nagaan.”
Niet te lang wachten met bellen
Soms zijn er moeilijke telefoontjes
bij, omdat huurders zich niet gehoord

voelen. Erik: “Als huurders boos zijn,
probeer ik hen te helpen. Ik zeg erbij
dat ik verwacht dat ze meewerken. We
moeten er namelijk samen uitkomen.
Een verdrietige beller laat ik altijd eerst
zijn verhaal vertellen.”
Zijn ervaring is dat de meeste huurders
mondig zijn. Maar als huurders een
probleem hebben, wachten zij soms
lang met bellen. Bijvoorbeeld als zij
schulden hebben. Erik: “Mijn advies is:
blijf er niet mee zitten, maar bel ons
op tijd.”
Vera: “Ik ben het helemaal met Erik
eens. Ons hele team zal zijn uiterste
best doen om huurders te helpen.” n

Het Woonpunt is bereikbaar op
(010) 248 88 88 van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 – 16.30 uur.
Na 11.00 uur is het minder druk en
krijgt u sneller hulp. Of maak gebruik
van de ‘bel-me-terug’-mogelijkheid.
Mailen kan ook:
info@waterwegwonen.nl.
Op Mijn.waterwegwonen.nl regelt u
uw woonzaken zelf.
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Waterweg Wonen heeft
een nieuw bedrijfsplan. Een
bedrijfsplan dat net als een
‘kompas’ het bedrijf en haar
medewerkers richting geeft en
houvast biedt. Met Kompassie
werken we samen aan het
woongeluk in Vlaardingen.
Wat wij willen bereiken en wat u
daar van merkt? Dat leest u hier.

Watermerk
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Met Kompassie samen werken aan woongeluk
Werkgeluk, de
Kompas 2020 - 2023
medewerkers in
de ‘drivers seat’
Goed ondernemerschap
Droom van Franc. Bongaerts (Minters), Ivana Somers
(wethouder gemeente Vlaardingen) en Marieke
Kolsteeg (directeur-bestuurder):

Alle organisaties werken nauw samen voor het
(woon)geluk van de Vlaardingers. Wij stemmen
onze bijdrage af op de klant en op elkaar. Dat
gebeurt met één gezamenlijke agenda. We
zetten ons samen in voor een goede zorg voor
onze bewoners. We zijn flexibel en vullen elkaar
aan. “Daar gaan we hard aan werken. En daar
hebben we alle partners én alle medewerkers
van Waterweg Wonen zeker bij nodig!”

“Wij willen dat onze bewoners zich
geen zorgen hoeven te maken over
wonen.”
Door te zorgen voor goede,
betaalbare woningen. En mee te
werken aan buurten waar iedereen
er mag zijn en mensen –met al hun
verschillen- prettig samenleven.

“Onze klanten leren we graag
(beter) kennen. Door meer
persoonlijk contact te hebben
met klanten die wat extra nodig
hebben. Wij zijn eerlijk en open.
We krijgen vertrouwen vanuit de
organisatie, waardoor we sneller
beslissingen kunnen nemen.
We streven naar een buurt
waarin iedereen meedoet.
We werken goed samen,
ook met andere organisaties.”

We zijn er voor;
“Mensen die op eigen kracht niet
goed kunnen slagen op de
woningmarkt vanwege hun kleine
portemonnee.“
We doen dit met….
“Met de medewerkers voorop, het
woongeluk van onze klant centraal.
De organisatie geeft richting, ruimte
en vertrouwen om
te doen wat
een situatie
vraagt.”

In het woord kompassie komen
passie, compassie en kompas
samen. Werkgeluk zorgt voor
passie. Passie geeft ruimte voor
compassie.
Voor inlevingsvermogen, begrip
en luisteren. Het kompas geeft
ons richting en houvast.

Droom van alle medewerkers van
Waterweg Wonen:
Hoe mooi zou het zijn als je bij
Waterweg Wonen een huis huurt waar
je kunt wonen zonder zorgen. Dat geeft
bij bewoners ruimte in het hoofd om
zich op andere zaken te richten:
werk, gezondheid, dierbaren.

Woongeluk, de
uitzondering als regel
Woongeluk,
een plek voor iedereen

We leveren maatwerk en willen
problemen voor zijn.

“Bewoners hebben meer de ruimte
om activiteiten te organiseren voor
de buurt. Wij helpen daarbij. Onze
aandacht gaat uit naar wonen én
samenleven”.
KOMPASSIE
is ons
sleutelwoord
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Signalen van armoede en andere
sociale problemen willen we eerder
herkennen. Dan kunnen we op tijd in
actie komen. Daarom ziet u ons nog
meer in de wijken. Er zijn genoeg
huurders die in staat zijn hun zaakjes
te regelen. Maar de groep die dat NIET
kan groeit. Daar moeten we wat mee!

Heeft u ideeën voor de leefbaarheid
in uw buurt.
Laat het ons dan weten!

We vinden het belangrijk dat bewoners
prettig wonen. Dat er voldoende
ruimte is voor een praatje om
vereenzaming tegen te gaan. Wij
kunnen bewoners helpen. Maar wij
kunnen dat niet alleen.

Op expeditie in
Vlaardingen
Om onze belangrijkste opgaven in
Vlaardingen te ontdekken, verkennen
en verdiepen zijn we op expeditie
gegaan in Vlaardingen. We zijn op
bezoek gegaan bij huurders,
buurtbewoners, leveranciers en
maatschappelijke partners. Met
onder andere de verhalen die we
daar hebben opgehaald is ons
nieuwe bedrijfsplan tot stand
gekomen. Wij willen onze huurders
en samenwerkingspartners dan
ook van harte bedanken voor hun
inbreng!
Geïnteresseerd in de uitgebreide
versie van ons bedrijfsplan?
Kijk dan op onze website.
Daar vind u ook een korte
film over ons bedrijfsplan.

“We zijn er voor iedereen, voor
jong en oud en vooral voor
degenen met een kleine beurs”.

“Mensen wonen steeds langer
in hetzelfde huis. Daarom
gaan we wonen en zorg meer
combineren.“
Op expeditie bij het Taalcafé.
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Duurzaamheid voorop
Gezellig wonen, groene wereld
Lekker fijn en zorgeloos wonen. Wie wil dat nou niet?
’s Ochtends wakker worden met een fijne, warme douche, lekker
knus op de bank tijdens de wintermaanden en in de zomer juist
verkoeling vinden in huis. Natuurlijk werken wij bij Waterweg Wonen
aan slimme en energiebesparende oplossingen voor onze huurders.
Door bijvoorbeeld woningen goed te isoleren, zonnepanelen te
plaatsen en ons werk te doen vanuit een duurzaam gebouwd kantoor.
Voordeel voor uw portemonnee
U kunt zelf ook veel doen om uw
energieverbruik te verminderen en
behaaglijk te wonen. Door een aantal
slimme trucjes kunt u simpel energie
en water besparen. Het is een win-win
situatie: u woont lekker aangenaam én
duurzaam én het levert u ook wat op!
U kunt er namelijk geld mee besparen.
Een huishouden kan al snel zo’n 10%
besparen op de energierekening. Dit
is gemiddeld zo’n 100 tot 200 euro per

jaar. Zo woont u prettiger en uw portemonnee heeft er ook nog eens voordeel
van. Op onze Facebookpagina, onze
website en in Watermerk geven wij u
regelmatig energiebesparingstips. Goed
voor uw portemonnee én het milieu.

TIP:
Hoe warm staat uw verwarming?
Een graad of twee lager kan al flink
wat geld besparen. Zeker als u de
gordijnen ook ’s avonds dichtdoet.

Volg onze Facebook-pagina
voor leuke tips en weetjes!

En niets is zo lekker als in een warmte
trui of met een dekentje en een kopje
thee op de bank kruipen. ’s Nachts
en als u niet thuis bent, kan de
thermostaat op 15 graden, daarmee
bespaart u gemiddeld 100 euro per jaar.
U kunt zelfs nog 20 euro extra besparen
als u de verwarming al een uurtje
voordat u gaat slapen op 15 graden zet.
Maar: heeft u vloerverwarming? Zet uw
thermostaat dan op 17 of 18 graden,
anders duurt het opwarmen te lang. n
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Met deze 10 tips viert u een
veilige jaarwisseling
Vuurwerk afsteken leidt helaas
nog veel te vaak tot letsel en
overlast. Hoe voorkomt u dit?
1. Draag een veiligheidsbril. Die krijgt u
meestal gratis bij het vuurwerk.
2. Draag kleding van katoen of wol
zonder capuchon. Kunststof vat snel
vlam.
3. Zet vuurpijlen in een standaard of
een fles met zand. Zo vliegt de pijl in
de gewenste richting: omhoog.
4. Steek vuurwerk aan met een
aansteeklont, nooit met lucifers of
een aansteker.
5. Doe zes stappen achteruit als u het
lontje heeft aangestoken. Zorg dat
anderen hetzelfde doen. Als een
lontje niet aan wil, probeer het dan
niet nog een keer.
6. Rommel niet met vuurwerk en maak
het niet open. Probeer ook niet om
zelf vuurwerk na te maken.

7. Steek geen illegaal vuurwerk af. Dit
is levensgevaarlijk, voor uzelf en
omgeving. Er staan hoge boetes en
zelfs celstraffen op het bezit en
afsteken van illegaal vuurwerk.
8. Let op de richting van de wind. Zorg
dat het vuurwerk niet in de richting
waait van kijkers en woningen.
9. Houdt u zich aan de toegestane

tijden om vuurwerk af te steken.
Op 31 december vanaf 18.00 uur
‘s avonds tot 1 januari 2.00 uur
‘s nachts.
10. Houd rekening met dieren. Wacht
met afsteken tot ze uit de buurt zijn.
Wij wensen u een veilige
jaarwisseling! n

Doe jezelf een schone straat cadeau.
Ruim uw vuurwerkafval op!
Veel mensen luiden het nieuwe
jaar in met het afsteken van
vuurwerk. Daarna liggen de
straten helaas wel bezaaid met
vuurwerkafval. Als we samen
het vuurwerkafval opruimen,
hebben we snel weer een
schone straat en wijk.
Een cadeau voor iedereen en
wel zo veilig!
Want kinderen zoeken vaak op nieuwjaarsdag naar vuurwerk dat niet is
afgegaan en steken dit alsnog af.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Het snel opruimen van vuurwerkafval kan veel vuurwerkslachtoffers
voorkomen. Daarnaast heeft het snel
opruimen van vuurwerk ook voordelen
voor het milieu: door het direct op

te ruimen ontstaat geen zwerfafval,
wordt voorkomen dat het in het grondwater terechtkomt of dat het afvoeren
verstopt.

•

Tips bij het opruimen
• Verzamel direct na het afsteken het
vuurwerk, of doe dit zo vroeg
mogelijk op nieuwjaarsdag en veeg
de boel aan.

•

•

•

Check in alle gevallen of het
vuurwerkafval voldoende is
afgekoeld.
Steek nooit blindgangers en
beschadigd vuurwerk opnieuw af.
Maak vuurwerkafval nat voor het
opruimen.
Wil(len) uw kind(eren) meehelpen
met opruimen?
Houd altijd toezicht! n
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De Snaaijer

Wat bewoners in Babberspolder
ons vertelden
Waterweg Wonen werkte mee
aan ‘Bij ons in de buurt’. Deze
actie organiseerde de gemeente
in de oudere buurten van
Babberspolder (zie ook pagina
6). Parmy Makkink, wijkmeester
sociale aanpak bij Waterweg
Wonen, sprak veel huurders.
Zij vertelt: “Bewoners reageerden heel
verschillend. Sommigen willen graag
kinderactiviteiten, een nettere buurt of
picknicktafels. Andere huurders vinden
het portiek vies. Of zij ervaren overlast
van hun buren, maar melden dat niet
eens meer. Zij voelen zich in de steek

gelaten. Dat vond ik best schokkend.
Alle bewoners die wij spraken, waren
blij met de aandacht voor hun zorgen.”

Organisaties gaan aan het werk
Alles wat Parmy en medewerkers
van andere organisaties hoorden,
schreven zij op. Met oplossingen en
ideeën zijn ze meteen aan de slag
gegaan. “We doen er echt iets mee. Ik
spreek het schoonmaakbedrijf aan over
de portieken. Bij een mevrouw die
vertelde over de overlast ga ik terug
voor een uitgebreid gesprek. Natuurlijk
kunnen we niet alles direct oplossen,
maar het begint met goed luisteren.
Bewoners willen serieus genomen
worden.” n
Parmy (rechts) in gesprek met een bewoner.

Kerstrecept
Gevulde kip met Boursin, paprika en kruiden

Dag voor kerst: Maal de teentjes knoflook, paprikapoeder,
takjes kruiden (zonder de dikke stelen), korianderpoeder/
korianderzaad, zeezout, zwarte peperkorrels, citroensap en
olijfolie tot een marinade (in een keukenmachine).
Roer de Boursin los in een bakje samen met 3 eetlepels van
de marinade. Verwijder de zaadlijsten van de paprika en snijd deze
in kleine blokjes. Roer de blokjes daarna ook door de Boursin.
Vul de kip met het Boursin mengsel. Smeer de buitenkant van
de kip helemaal in met de rest van de marinade en masseer
het grondig in. Verpak de kip goed in vershoudfolie en leg hem
in de koelkast voor 24 uur. Zo kunnen de smaken intrekken
en heb je al je voorbereidingen gedaan voor het kerstdiner de
volgende dag.

Wat je nodig hebt voor 4 personen
• 8 teentjes knoflook
• 2 eetlepels gerookt paprikapoeder (pimenton)
• 2 eetlepels paprikapoeder mild
• 1 bakje Italiaanse kruiden (je gebruikt 2 takjes tijm, 2 takjes
rozemarijn, 2 takjes oregano, 2 takjes salie)
• 1 theelepel korianderpoeder of 1theelepel korianderzaad
• 1 theelepel grof zeezout
• ½ theelepel zwarte peperkorrels
• sap van 1 citroen
• 6 eetlepels olijfolie
• 150 gram Boursin knoflook & fijne kruiden
• 1 groene paprika (of ½ gele + ½ groene)
• 1 hele kip
Wat je gaat doen?
Bereidingstijd: 15 min. Wachttijd: 24 uur
Oventijd: 50 min.

De dag zelf: Haal de kip 1 uur voordat deze de oven ingaat uit
de koelkast zodat hij goed op temperatuur kan komen. Verwarm
de oven voor op 225 graden.
Leg de kip in een ovenschaal. Zet hem in de oven en draai de
temperatuur terug naar 190 graden. Bak de kip 30 minuten op
deze temperatuur. Draai daarna verder terug naar 150 graden
en bak nog eens 20 minuten. Haal de kip uit de oven. Dek hem
af met aluminiumfolie en laat hem 10 minuten staan. Daarna
kun je hem serveren. Leg de overige takjes van de kruiden
rondom de kip voor een mooi effect. Als je de kip aansnijdt,
stroomt die heerlijke Boursin-vulling langzaam eruit. Heb je
ook gelijk je saus voor bij de kip geregeld! n
Bron: www.francescakookt.nl

Start verkoop
De Nieuwe Vogelbuurt!
De verkoop van De Zangvogel fase 1 is gestart!
Waterweg Wonen en Dura Vermeer
realiseren in Holy in Vlaardingen in
totaal ruim 400 eengezinswoningen.
Door sloop en nieuwbouw krijgt de
wijk een compleet nieuwe inrichting.
De Nieuwe Vogelbuurt wordt daardoor
een gezellige gezinswijk met behoud
van het unieke, groene karakter van de
wijk. Fasen 1 t/m 6 van ‘De Broedvogel’
zijn inmiddels klaar en bewoond. De
Zangvogel Fase 1 is het eerste project
dat nu in de verkoop is gegaan.

De Zangvogel fase 1
Vlak bij de Kindervallei worden
51 ruime en complete eengezins
woningen en 16 royale parkwoningen

gebouwd. Mooie geel gemêleerde
bakstenen muren, stijlvolle donkergrijze pannen, met maar liefst 12
zwarte zonnepanelen op het dak.
Opvallend aan De Zangvogel fase 1
is het woningoppervlak: vanaf 126 m²
tot 161 m². Met een voor- en achtertuin,
inclusief een berging die bereikbaar is
via het achterpad. Het wordt weer een
prachtige, kindvriendelijke wijk met
alle voorzieningen in de buurt. En dat
geheel gasloos en energieneutraal met
een EPC van 0,0.
Op 29 oktober 2019 is De Zangvogel
fase 1 met de eerste 35 woningen
in (voor)verkoop gegaan.

De fase bestaat uit 27 ruime en
complete rijwoningen en 8 royale
parkwoningen. In januari 2020 gaan
we met de volgende 32 woningen in
verkoop. Deze fase bestaat uit 24 ruime
en complete eengezinswoningen en
8 royale parkwoningen.

Interesse?
Heeft u interesse in De Zangvogel
of bent u benieuwd naar de laatste
ontwikkelingen in De Nieuwe Vogelbuurt? Registreer u dan nu via de
website www.denieuwevogelbuurt.nl
en blijf op de hoogte! n
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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.
Babberspolder, Behaaglijk,
Bibliotheek, Binnenplaats,
Engelenhaar, Erasmusplein,
Functiewissel, Gelukslab,
Geuzencollege,
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Weetje
Heeft u schulden? Blijf er dan niet mee lopen

Ze lossen namelijk niet vanzelf op
Neem contact op met SchuldHulpMaatje. Dit is een landelijke
vrijwilligersorganisatie die sinds
2010 mensen begeleidt met
(dreigende) schulden. SchuldHulpMaatje biedt praktische hulp, een
luisterend oor en is een waarde-

volle aanvulling op de professionele
hulpverlening.
Stuur voor gratis advies uw naam en
postcode in een sms of WhatsApp
bericht naar 06 – 83 37 61 05. (Bellen is
helaas niet mogelijk.) n

Hulpverlening, Hulst,
Huurdersraad, Inzichten,
Kenmerken, Kennismaking,
Kerstboom, Kerstkrans,
Klantenservice, Kompas,
Kou, Kunstijsbaan,
Leefbaarheid,
Maatschappelijk, Oliebollen,
Opleverfeest, Oranjepark,
Organisatie, Oud en
nieuw, Picknickbanken,
Ruilen, Samenleving,
Samenwerken, Schaatsdisco,
Schoonmaakbedrijf, Sleutel,
Sneeuwpop, Straatvuil,
Terugblikken, Thermostaat,
Verbinding, Verstopping,
Verwarming, Voordeel,
Vrede op aarde, Vrijwilliger,
Vuurwerk, Wintermaanden,
Winterterras, Woonpunt,
Wijkcentrum, Wyksafari,
Zorgeloos.

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 woordzoeker
van de vorige Watermerk was:
‘Samen woongeluk delen in het
nieuwe wooncomplex aan het Erasmusplein”
De trotse winnaars van de vorige uitgave zijn de
heer en mevrouw Van Berkel (ze maakten samen de
puzzel, maar mevrouw ging alleen op de foto). Ze zijn
erg blij met 50 euro aan VVV bonnen en de prachtige
bos bloemen. Van harte gefeliciteerd!

De oplossing van de nieuwe
puzzel kan ingestuurd worden
tot zaterdag 1 februari 2020.
Let op: vergeet niet uw naam,
adres en telefoonnummer te
vermelden. Prijswinnaar wordt
met naam en foto vermeld in
de volgende editie.

Veelzijdig Vlaardingen
Nieuw: winterterras in Oranjepark
Vlaardingen heeft al jaren een
zomerterras, maar nu voor het
eerst ook een winterterras!
Van 13 december tot en met
11 januari is het Oranjepark
omgetoverd tot een gezellig
terras met kunstijsbaan. Cees
Oosterom, voorzitter van de
Stichting Winterterras, nodigt
alle Vlaardingers uit een kijkje te
komen nemen.
“We zijn al een paar jaar bezig om een
winterterras te organiseren. We zijn
heel blij dat het nu gelukt is”, legt hij
uit. “De schaatsbaan is lekker groot
en is ook geschikt voor curling. De
schaatsen en curlinguitrusting zijn bij
de entreeprijs meegerekend.”
Cees Oosterom vertelt:
“Het winterterras is voor jong en oud.
Er komt een overdekte ijsvloer van 450m2
en een unieke skateway van 140 meter
lang in de openlucht. Niet-schaatsers
kunnen gezellig wat drinken. De
schaatsbaan is vanuit het terras goed
te zien. We zijn 7 dagen per week open.
Met dank aan alle vrijwilligers die zich
hebben aangemeld.”

“Alle basisscholen mogen een keer
gratis met hun leerlingen komen
schaatsen. Verder organiseren we
van alles. Van een kerstmaaltijd voor
ouderen van verschillende instellingen,
tot een schaatsdisco voor kinderen.
Of een ‘eighties’-avond voor 50+’ers.
Bedrijven zijn van harte welkom
voor een personeelsborrel of een
bedrijfsuitje”, besluit Cees Oosterom. n

Houdt u van schaatsen en alle
gezelligheid die erbij hoort?
Kom dan snel naar het Oranjepark.
Kijk voor meer informatie op
www.winterterras.nl.
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Huurder aan het woord

“Ik wil een schonere en
nette wijk”

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 contact
opnemen met een onafhankelijke
regionale geschillencommissie:
de geschillenadviescommissie
(GAC). Deze commissie behandelt
geschillen voor huurders van 10
woningcorporaties in de regio
Rotterdam. Ook voor huurders van
Waterweg Wonen.

Bijschrift

Amina Hanif (rechts) met prikactie-initiatiefnemer Fatima Haj Kasem.

Amina Hanif woont sinds vijf jaar in
de Westwijk. Zij is een heel actieve
vrijwilligster. Amina doet er alles aan
om de buurt leefbaarder te maken.

houden en overlast te voorkomen. Alle
bewoners in de wijk hebben daar een rol in,
maar ook de gemeente Vlaardingen, Waterweg
Wonen en andere organisaties. Ik vind het
belangrijk dat wij met elkaar samenwerken.”

Wat doet u precies voor de Westwijk?
“Ik ben vorig jaar als vrijwilliger gestart
in het wijkcentrum. Toen organiseerden we
voor 150 eenzame ouderen een high tea.
Met Albert Heijn als sponsor. Met Kerstmis
gaven we een kerstdiner voor eenzame
buurtbewoners. Dit keer met Dirk als
sponsor. Verder kook ik elke dinsdag voor
cliënten van de stichting Pameijer. Ook
help ik wel eens bij het Repair Café of
buurtactiviteiten. Zoals de lampionnen
optocht of de Halloweendisco.”

Wat voor reacties krijg je op jullie prikacties?
“Gelukkig krijgen we positieve reacties van
de buurtbewoners. Maar de daders lijken zich
nog niets aan te trekken van ons werk. Ik
vind het verschrikkelijk. Hoe kunnen mensen
zo zijn? Toch blijven wij er net zo lang mee
doorgaan tot er een verbetering optreedt.
Ook blijf ik in gesprek met de gemeente om
te kijken naar een oplossing.”

Wat doet u nog meer voor de leefbaarheid?
“Samen met twee andere vrouwen prik ik
elke dinsdag straatvuil in de buurt. Ik kan er
niet tegen dat er zo veel rommel in de wijk
op straat wordt gegooid. Met elkaar moeten
we meer doen om de straten schoon te

Wat wilt u bereiken?
“Ik zou heel graag meer verbinding in de
samenleving zien. Ik hoef echt niet elke week
op de koffie bij de buren. Maar ik vind het
belangrijk dat we samen aan een fijne buurt
werken. Waar je op elkaar kunt rekenen als
dat nodig is.” n

Op de website van de GAC
(www.geschillenadvies.com) kunt
u lezen of, wanneer en hoe u een
geschil in kunt dienen.

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

