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Nieuws

Op 9 juli 2020 startte de renovatie van de Burgemeester Pruissingel en omgeving met een feestelijke 
coronaproof balkonborrel. Een jaar later zijn de 134 woningen klaar. Het vroeg veel van onze huurders 
in coronatijd.

“Er moest veel gebeuren”, vertelt Aad, projectleider van 
Waterweg Wonen. “Toch hebben we besloten om te 
renoveren in plaats van te slopen. Dit omdat het complex 
beeldbepalend is. We hebben vooraf bewoners gevraagd naar 
de woonbeleving. Zij vinden vooral de plek en de aantrekke
lijke huur fijn. Ze waren minder blij met het woonklimaat, 
vooral de temperatuur en het geluid. Samen met een 
planteam met huurders hebben we de plannen uitgewerkt. 
Dat was nog voor coronatijd. Zeventig procent van de 
huurders ging akkoord met deze plannen.” 

En toen kwam corona
“Corona, dat was wel even schakelen”, vertelt Aad.  
“We hadden gedacht dat drie medewerkers het werk  
konden uitvoeren in de woning. Door corona werd dat  
één medewerker. Ook waren er huurders die liever geen 
bezoek ontvingen. We regelden alles zoveel mogelijk op 
afstand. Zo hebben we ons de hele tijd aangepast.” 

Veel zorg en aandacht voor bewoners
Ook de bewoners moesten zich aanpassen. Sommigen 
vonden het zwaar. Aad: “Renoveren én corona was voor  
hen echt te veel. Mijn collega Annette heeft veel zorg  
en aandacht aan deze huurders besteed. Daardoor is  
het project goed verlopen.” 

Intakegesprek 
Bewoner Elly, die al bijna 22 jaar in de flat woont, vond  
het netjes geregeld. “Het intakegesprek was heel fijn. 
Daardoor wist ik precies wat me te wachten stond. Tijdens  
de renovatie werden klachten gelijk opgelost. Vader John en 
zoon Dennis van Bik Bouw hebben echt het verschil gemaakt. 
Zulke fijne mensen! En corona, daar kan niemand wat aan 
doen. We moesten gewoon afstand houden.” 

Duurzamer en energiezuiniger
De renovatie is gelukt dankzij de flexibiliteit van de huurders, 
aannemer, onderaannemers én medewerkers van Waterweg 
Wonen. Alle woningen uit het complex zijn nu veel duurzamer 
en energiezuiniger. Dit is te danken aan de isolatie met de  
‘2nd skin’. Verder kregen de woningen een nieuwe uitstraling.  
Wel konden de versieringen in de voorgevel behouden blijven. 
Ook kwamen er nieuwe, moderne balkons met glas.

Minder koud
Elly is blij met het resultaat. “Ik vind het zó mooi geworden. 
Het lijkt wel of we in een monument wonen. Het balkon met 
het melkglas en de gestukte muren is lekker licht.” Over de 
‘2nd skin’ is Elly positief. “Het zal in de winter minder koud 
zijn. Wel jammer dat ik meer geluid van de buren hoor. Verder 
ben ik positief verrast door de zonnepanelen. Daar geloofde ik 
nooit zo in. Maar nu zie ik hoe groot het verschil is op de app 
van Eneco.”  •

Renoveren tijdens corona 
gelukt dankzij flexibiliteit
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“Nederland is 
een veilig land, 
waar mensen 
rechten hebben”
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Ziad Abdulla (51 jaar) is tevreden met zijn leven in de Datheenstraat in Vlaardingen.  

Toch is het niet altijd makkelijk voor hem. Hij vluchtte uit zijn vaderland Irak door de 

onveilige situatie. Wijkmeesters sociale aanpak Walid en Solange van Waterweg Wonen 

hebben regelmatig contact met hem. Met deze extra aandacht kan hij zich beter redden.  

Ziad is een man van getallen. Zo weet hij precies 
wanneer hij in Nederland kwam: 25 oktober 1998. 
Hij had in Bagdad sociologie gestudeerd aan de 
universiteit. Hij wilde gaan trouwen, maar kreeg 
een ongeluk. Dat gaf zijn leven een andere  
wending. “De situatie werd heel onveilig voor mij. 
Toen draaide mijn leven 180 graden. Via Turkije  
ben ik gevlucht naar Nederland.”

Tevreden met deze wijk
Hij kwam als asielzoeker eerst terecht in Eindhoven 
en Hellevoetsluis. Daarna woonde en werkte hij in 
Vlaardingen op verschillende plekken. Hij verhuisde 
op 15 april 2004 naar de Datheenstraat. “Ik ben 
tevreden met deze wijk. Ik wil mensen in de buurt 
altijd graag helpen.”

Anders dan andere mensen
Walid en Solange van Waterweg Wonen gaan  
regelmatig bij hem langs. Zij vertellen: “Meneer 
Abdulla praat graag over zijn leven. Dat is enorm 
boeiend. Hij is anders dan de meeste mensen.  
Hij heeft een bijzonder interieur omdat alles in  
zijn woning een functioneel doel heeft. Hij heeft 
veel zelf in elkaar gezet. Op zijn eigen bijzondere 
manier redt hij zichzelf.”

Beter dan vroeger
Toch luisteren ze niet alleen, maar zijn ze ook streng 
voor hem. Solange: “Hij verzamelt spullen die hij 
vindt op straat. Daar wil hij andere mensen mee 

helpen. We leggen uit dat hij niet alles kan 
meenemen. Het past namelijk niet in het huis.  
En hij heeft natuurlijk geen tien koffers nodig. 
Gelukkig begrijpt hij het wel. Het gaat beter dan 
vroeger. Ook leggen we uit dat hij geen duiven 
moet voeren. Dat vinden buren vervelend en is  
niet hygiënisch. Bovendien trekt voeren meer 
duiven aan en dat zorgt voor overlast. Hij vertelt  
dat hij dat doet omdat hij eenzaam is.”

Korte lijnen 
Door de huisbezoeken van de wijkmeesters  
blijven zij met Ziad in gesprek over het huishouden. 
In die gesprekken is er ruimte om te benoemen  
wat er beter kan, wat mogelijke risico’s zijn en wat 
hij zelf graag wil. Als hij meer hulp nodig heeft,  
kan Solange aankloppen bij Wijkteams Vlaardingen. 
“De lijnen zijn heel kort”, vertelt de wijkmeester 
sociale aanpak. “Voor mij is het leven goed zo”, 
zegt Ziad. “Ik woon nu al bijna net zo lang in 
Nederland als in Irak. Natuurlijk mis ik mijn 
vaderland, maar het is er onveilig en corrupt.  
Hier hebben alle mensen rechten. Zij weten niet 
hoe bijzonder dat is.”  •

Werken aan 
woongeluk

Mijn leven draaide  
180 graden

Solange op huisbezoek bij Ziad
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Holy Centrum

Huisbezoek  
wijkmeester  
ook in andere 
wijken

Sinds een half jaar brengen wijkmeesters een bezoek aan 
nieuwe bewoners van de Vettenoordsepolder (VOP). Zo 
voelen zij zich welkom. Ook weten zij waar zij met vragen 
terechtkunnen. Het bevalt zo goed, dat Waterweg Wonen dit 
ook in andere wijken in Vlaardingen gaat doen.

Kort na de verhuizing
Walid, wijkmeester sociale aanpak, vertelt hoe zo’n kennis
making gaat. “We proberen de huurders kort na hun 
verhuizing te bezoeken. Als welkomstcadeautje krijgen ze 
een bezem en een servicekaart. Op de kaart staan alle 
belangrijke telefoonnummers. We informeren direct of er 
problemen zijn met de woning. Is er iets nog niet in orde? 
Dan kunnen we snel actie ondernemen.” 

Huurders vinden kennismaking fijn
De reacties zijn positief. “Huurders vinden het fijn om te 
weten bij wie ze terechtkunnen. En voor ons is het goed om 
de nieuwe bewoners te leren kennen. Daarom gaan we dit in 
heel Vlaardingen doen,” besluit Walid.

“Je voelt je erg welkom”
Huurder Milja verhuisde in juli naar haar nieuwe woning in 
de VOP. Zij kreeg al snel bezoek van Walid. “Het persoonlijke 
contact vond ik erg fijn”, vertelt Milja. “Ik ken Walid nu. Ik 
weet dat ik bij hem terechtkan bij problemen. Mijn nieuwe 
stekje bevalt prima.”  •

Elkaar ontmoeten op 
Zwaluwenlaan Even
Er is een nieuwe ontmoetingsplek bij de Zwaluwenlaan 
Even in de maak. Er komt een speeltuin, jeudeboulesplek  
en trapveldje. 

“Wij zijn er heel blij mee”, vertelt Shantal. Zij is coach  
van het project Prettig Wonen bij Waterweg Wonen. 
“Het past helemaal bij ons project. Zo komen bewoners 
makkelijk met elkaar in contact. Het mooiste is dat 
iedereen meehelpt. Bewoners, de gemeente, Minters  
en Waterweg Wonen. Het wordt prachtig.”  • 

Samen in de fluisterboot
Het weer was er perfect voor. Twintig bewoners van 
Zwaluwenlaan Even gingen op 11 augustus naar de 
Biesbosch. Ze maakten samen een tochtje in een 
fluisterboot en bezochten het museum. 

Het idee ontstond op een van de koffieochtenden. 
Iedereen die wilde, kon zich aanmelden. Voor het 
uitje regelden bewoners zelf het vervoer en maakten 
ze lunchpakketjes. Zo bleef het uitje betaalbaar. Het 
werd een heerlijke dag!  •

Milja Reinhardt is blij met het huisbezoek
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Holy

Holy

Bij de bouw van nieuwe woningen is er veel aandacht voor 
het milieu. De Nieuwe Vogelbuurt is hier een voorbeeld 
van. Waterweg Wonen werkt hier samen met de gemeente 
Vlaardingen en Dura Vermeer.

Beton maakt plaats voor hout. Dat is beter voor het milieu, 
recyclebaar en neemt CO2 op. In fase 2 van De Zangvogel 
hebben acht woningen een houten constructie. 

In fase 3 gaat het nog een stap verder. Daar krijgen  
12 huizen een houten constructie én een houten gevel.  
 

Ook krijgen ze een groen dak. Zonder 
dakpannen, maar met planten begroeid. 

Deze koopwoningen zijn erg populair en zijn 
allemaal al verkocht. De volgende fase  
bestaat uit ongeveer 52 woningen en gaat  
naar verwachting in de eerste helft van 2022  
in verkoop. Op de foto zie je de eerste fase  
van De Zangvogel. Ga voor meer informatie  
naar www.denieuwevogelbuurt.nl.  •

Bloemetje voor bewoners 
Koninginnelaan
Medewerkers van Waterweg Wonen brachten in juli een bloemetje bij  
bewoners van de Koninginnelaan. Stephan, consulent beheer, vertelt waarom. 
“We wilden weten hoe het met de huurders gaat. En of ze tevreden zijn met  
de woonomgeving. We vonden het goed om ons gezicht te laten zien. De 
coronatijd was voor veel mensen best zwaar.”

Het bloemetje leverde een glimlach op bij de meeste bewoners. En goede, 
soms pittige, gesprekken. Stephan: “Met de opmerkingen gaan we aan  
de slag. We hebben mensen ook gevraagd of ze meedoen aan sociale 
activiteiten. Sommige bewoners willen helpen met iets organiseren.  
Daar zijn we blij mee.”  •

Een beter milieu 
begint bij jou thuis

In de wijk

Milieuvriendelijke woningen 
in De Nieuwe Vogelbuurt

Ook Leonie en Inge gingen 
langs de deuren.
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“  De Indische Buurt 
is mijn thuis”
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De Indische Buurt is  
net een dorp  
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Vorig jaar verhuisde Arie-Jan de Boer met zijn vrouw en kinderen naar de Indische 

Buurt. Het voelt voor het gezin als thuiskomen, omdat Arie-Jan hier jaren met zijn ouders 

woonde. De rijtjeswoning is een uitkomst vanwege de ziekte van hun oudste zoon. 

ArieJan groeide op in de Indische Buurt. Toen hij 
volwassen was, verhuisde hij naar een flat in de 
Babberspolder. Hij woonde daar met zijn vrouw en 
twee zoons. Toen zijn oudste zoon (7) ziek werd, 
moesten zij op zoek naar een andere woning. 

Terug naar de Indische Buurt
“Mijn zoon heeft leukemie”, vertelt ArieJan.  
“Door zijn ziekte heeft hij vaak geen energie om zelf 
trappen te lopen. In ons flatgebouw in de Babbers
polder was geen lift. Dat was niet te doen. We 
vonden een rijtjeswoning met een tuin in mijn oude 
buurt. Als mijn zoon een goede dag heeft, kan hij 
lekker buiten spelen. Daar zijn we heel blij mee.”

Het is hier net een dorp
“Zelf ben ik ook blij dat ik weer terug ben in mijn 
oude buurt. Sommige mensen uit de buurt kenden 
mij nog van vroeger. Mijn vrouw grapt hier wel 
eens over. Ze zegt dan: ‘Als ik de hond ga uitlaten 
ben ik zo weer terug. Bij jou duurt het minstens  
1,5 uur.’” ArieJan lacht: ”Ja, ik maak inderdaad 
graag een praatje op straat. Het voelt hier een 
beetje als een dorp.”

Ik werk mee aan schoon, heel en veilig 
“De Indische Buurt is echt mijn thuis. Daarom  
heb ik me aangemeld bij de bewonerscommissie. 
Ook heb ik mij aangemeld als bestuurslid van de 
Huurdersraad. Met elkaar moeten we zorgen  
voor een prettige omgeving. 

Ik wil luisteren naar wat er in de buurt leeft. En 
hierover in gesprek gaan met Waterweg Wonen en 
de gemeente. Zodat we samen kunnen werken aan 
een prettige wijk om in te wonen.”

We luisteren naar de buurtbewoners
“Het afgelopen jaar was het lastig om de wijk in  
te gaan”, gaat ArieJan verder. “Maar we hebben 
als bewonerscommissie toch zoveel mogelijk 
geluisterd naar wat er leeft. Met deze informatie 
gaan we naar Waterweg Wonen en andere  
organisaties.”

We hebben veel plannen
“Met Waterweg Wonen bespreken we bijvoorbeeld 
het isoleren van de huizen, het riool en het tuin 
onderhoud. Ook met organisaties als ‘Vlaardingen 
in beweging’ en ‘Minters’ willen we om de tafel  
om te kijken wat zij voor ons kunnen doen. Ik kijk  
er erg naar uit om hiermee aan de slag te gaan.”  •

De Indische Buurt is  
net een dorp  

Op de koffie bij...
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Onze nieuwe website is dé plek voor informatie en nieuws over de Huurdersraad. 
Daarnaast vind je ons nu ook op Facebook en Instagram. De afgelopen maanden 
plaatsten we hierop regelmatig belangrijke berichten. Een greep eruit vind je hieronder.

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op:
 facebook.com/HuurdersraadWaterwegWonen100187895005484
 instagram.com/huurdersraadwaterwegwonen
 www.huurdersraadwaterwegwonen.nl
 info@huurdersraadwaterwegwonen.nl

3 mei De bewoners van de flats met 
galerijproblemen kregen van de 
Huurdersraad een brief. Daarin vertellen 
we hoe onze gesprekken met Waterweg 
Wonen gaan. Wij willen dat ze goede 
hulp krijgen tijdens de werkzaamheden. 
We vragen ook compensatie voor alle 
overlast.

19 mei Waterweg Wonen organiseerde 
een bijeenkomst over de brandveiligheid 
van isolatiemateriaal. Hans Riemens van 
de Huurdersraad was daarbij.

10 juni De Huurdersraad doet mee met 
landelijke acties tegen de verhuurders
heffing en huurverhoging.

10 juni De Woonbond opende een 
Meldpunt huurtoeslag voor mensen die 
slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. 

14 juni Samen met betrokken bewoners 
heeft de Huurdersraad een begin 
gemaakt om een Adviesgroep 
Leefbaarheid te vormen.

15 juli De overheid heeft de wet 
veranderd. Sinds 1 januari 2020 hebben 
meer mensen recht op huurtoeslag.

16 juli De overheid wil niet praten met 

huurders over onrechtmatige huur 
verhoging van 2013 tot 2016, de gluur
verhoging. De Hoge Raad moet nu naar 
de zaak kijken. 

22 juli Het project Prettig Wonen in  
de flats aan de Zwaluwenlaan en de 
Fazantlaan gaat nog een jaar door. Op  
6 september was Joop Eigenraam te 
gast bij Omroep Vlaardingen om over  
de verlenging te praten.

31 augustus De Huurdersraad pleit  
al jaren voor voldoende sociale huur 
woningen, beperk sloop en renoveer 
waar het kan. Ook vragen we aandacht 
voor doorstroming en scheefwonen. De 
Huurdersraad steunt het Woonprotest.  •

Volg ons op Facebook
voor het laatste nieuws

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

Algemene 
Ledenvergadering op 
13 oktober
We nodigen je van harte uit voor 
onze tweede Algemene Leden
vergadering (ALV) van 2021 op  
13 oktober. De vorige bijeenkomst 
was in de Stadsgehoorzaal. De 
deelnemers konden toen thuis 
met de computer meekijken en 
meedoen. Wij hopen dat we deze 
keer weer echt bij elkaar kunnen 
komen. De ALV vindt plaats in  
de grote zaal van de Marnixflat. 
We gaan nieuwe bestuursleden 
kiezen. De uitnodiging en het 
programma vind je als inlegvel 
hier in Watermerk.

10  –  WATERMERK
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Volg ons op Facebook
voor het laatste nieuws

Hoe stal ik mijn
scootmobiel veilig?

Het aantal scootmobielen neemt toe. Daarom maakt Waterweg Wonen plekken om deze goed en 
veilig te parkeren. Vanwege de brandveiligheid mag je scootmobielen alleen parkeren op speciale 
scootmobielplaatsen, in je kelder of binnen in je woning, als daar plaats voor is. Hoe kun je zelf 
zorgen voor het veilig parkeren van je scootmobiel?

In je woning parkeren
Als het past, mag je jouw  

scootmobiel parkeren in je 
woning. Let er wel op dat je 
makkelijk kunt vluchten in 

geval van nood.

Parkeren op een 
toegestane parkeerplaats 

Je mag jouw scootmobiel 
alleen parkeren op een  
scootmobielplaats, in je  

eigen berging of in je woning. 
Dus zeker niet op de galerij of in 

een andere algemene ruimte. Bezoekers 
parkeren buiten

Krijg je iemand met een 
scootmobiel op bezoek? 
Vraag dan aan je bezoek 

de scootmobiel 
buiten te 
parkeren. 

Ruim 300.000 scootmobielen
De driewielige scootmobiel kwam in 1968 in Amerika op de markt. In 1980 zagen 
we de eerste in Nederland op straat. In 2013 reden er 115.000 scootmobielen in 

Nederland. Daarna ging het snel. Op dit moment rijden er zo’n 300.000.

Gevaar bij brand
Bij brand kan de scootmobiel veel rook veroorzaken. 
Bewoners van je complex kunnen niet veilig vluchten 
als je scootmobiel verkeerd geparkeerd staat. Ook is 
een scootmobiel zo groot dat mensen erover kunnen 
vallen. Verder staat de scootmobiel dan in de weg bij 
het blussen van een brand en het redden van mensen 
of dieren.

Veiligheid voorop!
Helaas staan scootmobielen regelmatig op plaatsen
waar dat niet mag. Bijvoorbeeld op vluchtroutes, in de
hal van het complex of voor je voordeur. Dit is niet de
bedoeling! Hiermee breng je jouw eigen veiligheid en 
die van je medebewoners in gevaar.
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Energierekening 
kan hoger zijn door 
koud voorjaar
Deze lente was het véél kouder dan de laatste twee jaar. 
Misschien heb je daardoor dit jaar meer energie verbruikt 
om je huis te verwarmen. Ron is consulent beheer bij 
Waterweg Wonen. Hij heeft een paar goede tips.

Bekijk je verbruik
Ron legt uit dat huurders hun eigen verbruik kunnen inzien. 
“Elke huurder kan daarvoor een account aanmaken op de 
website www.ista.nl, onder ‘webportaal voor bewoners’. 
Ista is het bedrijf dat onze meters beheert. Oudere huurders 
kunnen misschien hulp vragen aan hun kinderen.”

Verhoog je voorschot
Huurders kunnen ook hun voorschot verhogen. “Dat kan tot 
10 oktober. In de laatste twee maanden betaal je dan meer. 
Verhogen van het voorschot kan via mijn.waterwegwonen.nl. 

Of door te mailen naar info@waterwegwonen.nl. Bellen kan 
natuurlijk ook”, vertelt Ron.

Minder geld terug
De meeste huurders hebben wat speling. Die betalen een 
ruim voorschot. Bij de afrekening krijgen ze meestal geld 
terug. Ron: “Dat kan nu anders zijn dan de twee jaren 
hiervoor. Ook dat is goed om te weten.  •

Zo kun je overlast melden
Heb je last van je buren? Ga dan eerst met ze praten en probeer afspraken 
te maken. Goede tips vind je op www.problemenmetjeburen.nl en in  
ons Woonkompas. Deze brochure kun je vinden op onze website  
waterwegwonen.nl/overlast.

Als je last blijft houden van overlast, kun je dit aan ons doorgeven. We 
proberen je dan te helpen. Bijvoorbeeld door de inzet van de wijkmeester  
of de BurenBemiddelaar.

Melden gaat het beste met het overlastformulier. Dit vind je ook op onze 
website waterwegwonen.nl/overlast. Dit formulier kun je invullen en mailen 
naar info@waterwegwonen.nl. Bij vragen kun je ons natuurlijk ook bellen 
op (010) 248 88 88.  •

12  –  WATERMERK
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Woontips

Verzeker de spullen in je huis
De spullen in jouw huis kunnen beschadigen door brand, water of storm. Of gestolen worden. Met een 
inboedelverzekering ben je verzekerd voor die schade. “Sommige huurders weten niet dat dit nodig is. 
Waterweg Wonen zorgt alleen voor je woning. Voor je spullen ben je zelf verantwoordelijk”, vertelt Inge, 
consulent beheer van Waterweg Wonen. 

Duizenden euro’s
Je spullen zijn vaak meer waard dan je denkt. Tel maar eens 
op. Meubels, vloer en behang. Je telefoon, tv, wasmachine 
en alles wat in je huis staat. Dit komt al snel op duizenden 
euro’s uit. 

Zelf online regelen
Een inboedelverzekering betaalt de schade door brand, 
water, storm of diefstal. Op de website www.independer.nl 
vergelijk je de kosten van aanbieders. “Zo’n verzekering  
kun je simpel online regelen. Bijvoorbeeld bij je bank”,  
vertelt Inge.

Of via onze partner
Je kunt ook kiezen voor een verzekering via onze partner 
Spuybroek Advies. Dan betaal je elke maand 8,57 euro 
direct bij de huur.  
Op onze website waterwegwonen.nl/inboedelverzekering 
staan een informatiefolder en een aanmeldformulier.  •

Heb ik een 
aansprakelijkheids-
verzekering nodig?

Naast een inboedelverzekering kan ook een aansprakelijk
heidsverzekering handig zijn. Bijvoorbeeld als je hond 
iemand bijt. Of als je wijn op het tapijt van vrienden knoeit. 
Dan betaalt de aansprakelijkheidsverzekering de schade. 
Vaak kun je deze verzekering direct regelen bij je inboedel
verzekering.  •
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Oplossing

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 je insturen tot en met 
woensdag 20 oktober 2021. Let op: 
vergeet niet je naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden. Wij 
vermelden de prijswinnaar met 
naam en foto in de volgende editie.

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.

Hij was heel blij met de VVVcadeaukaart ter  
waarde van 50 euro en de prachtige bos bloemen. 

Van harte gefeliciteerd!

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
Klaar met puzzelen? Doe ook mee met  
onze fotowedstrijd!

De winnaar is:
Toon van Duuren

Woordzoeker

aanmelden, afrekening, afspraken, balkonborrel, 

belevingswoning, bewust, bezoek, bladeren, 

bloemetje, brand, brandweer, buiten spelen, buurt,             

casco, contact, eenzaam, energierekening, ervaren,           

flexibel, fluisterboot, guur, hindernis, hond, hout,              

kennismaken, knoeien, looproute, luisteren, lunch,            

meubels, najaar, nieuwsbrief, ontmoeten, oorzaken, 

oplader, overlast, paddenstoel, plannen, planteam, 

populair, portiekactie, positief, project, rechten, 

regen, renovatie, schrikken, simpel, speeltuin, 

spullen, statushouder, sticker, streng, temperatuur, 

tevreden, thuis, trapveldje, tuin, universiteit, veilig, 

verwarmen, verzekeren, voorkomen, voorschot, 

voorwerp, waterschade, wind, woonbeleving.
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Fotowedstrijd

Zomerplezier
Je kon in de vorige uitgave van Watermerk meedoen met  
de fotowedstrijd ‘Zomerplezier’. Het maakte niet uit wat voor 
foto het was, als het maar een vrolijke, zomerse foto was.  
We hebben veel foto’s ontvangen. Prachtige bloemen, vlinders 
en gezellige familie-uitjes kwamen voorbij, maar ook de 
vuurtoren van Hoek van Holland. De volgende inzendingen  
zijn als winnende foto’s uit de bus gekomen:

Olga van der Knaap

Monique Knoop

Maak een Vlaardingse foto. Bijvoorbeeld 

een foto van je eigen straat, de Broek

polder, een gebouw dat je mooi vindt, 

zelfgebakken ijzerkoekjes, …

Stuur je foto uiterlijk 20 oktober 2021 

naar fotowedstrijd@waterwegwonen.nl. 

Vergeet niet je naam en adres erbij te 

vermelden. De winnaars ontvangen een 

leuke attentie thuis.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Doe mee en win!

Typisch Vlaardingen

1

Colofon

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

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

Postbus
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen

Bezoekadres
Van Hogendorplaan 1011
3135 BK Vlaardingen

Algemene openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 9.00  16.30 uur

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

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,
Natalie Blomsma.

In samenwerking met
Gossepuzzels  Baambrugge, 
PanArt communicatie en mediadesign, 
Fotografie: Bart van Vliet en Waterweg Wonen

2
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Dit najaar besteedt Waterweg Wonen veel aandacht aan brandveiligheid. De brandweer helpt hierbij en 
richt een belevingswoning in. Ook komen er portiekacties. En huurders kunnen gratis een rookmelder 
krijgen. Allemaal om brand in huis zoveel als mogelijk te voorkomen. 

Sheila Huizer van de brandweer vertelt over een speciaal 
project. “In december maken wij in een woning van 
Waterweg Wonen een belevingswoning. Hier kun je ervaren 
wat er gebeurt als er in jouw woning brand uitbreekt.” In 
Rotterdam en Schiedam kennen ze deze belevingswoning al. 

Virtualreality-bril
“Een bezoek aan de woning is leerzaam en leuk, voor jong 
en oud. Bij binnenkomst ruik je direct de geur van brand. Je 
ziet de zwarte muren en verbrande meubels. Hoe is deze 
brand ontstaan? Wat kun je doen om brand te voorkomen? 
De virtualrealitybrillen maken de ervaring compleet”, 
vertelt Sheila.

Een kapotte telefoonoplader kan brand veroorzaken
“De belevingswoning zet mensen aan het denken”, zegt 
Sheila. “Bezoekers geven aan het heftig te vinden hoe snel 
brand kan ontstaan. Vaak door niet voor de hand liggende 
oorzaken. Dat een kapotte oplader best vaak brand veroor
zaakt, komt hard aan. Of een stuk speelgoed met een 
oplaadbare batterij. Daar schrikken de mensen van.”

Samen voor jou 

Portiekacties
Een andere manier om de brandveiligheid te verbeteren zijn 
de portiekacties. Voor de brandveiligheid is het belangrijk 
dat alle looproutes in de flatgebouwen vrij van hindernissen 
zijn en de portieken niet vol staan met brandbare 
materialen. Het vergroot de kans op brand en verhindert 
veilig vluchten. Vanaf september start Waterweg Wonen 
weer met acties om deze looproutes vrij te maken. 

Sticker op voorwerpen
De wijkmeesters plakken een sticker op 
voorwerpen die in de weg staan. Ze 
vragen bewoners deze voorwerpen weg 
te halen. Blijven ze toch staan, dan haalt 
Waterweg Wonen de voorwerpen weg. 
De brandweer helpt bij deze acties.

Gratis rookmelder
Waterweg Wonen gaat nog een stap 
verder om brand zoveel als mogelijk te 
voorkomen. We bieden huurders een 
gratis rookmelder aan. Heb je er nog 
geen? Neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer (010) 248 88 88 of mail 
naar info@waterwegwonen.nl.  •

“Brand ontstaat  
sneller dan je denkt”

Sheila (links), Carla (midden) en Marcia (rechts) in de belevingswoning in Schiedam

Solange en Harry tijdens  
de portiekactie
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