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Gratis rookmelders 
voor jou

Trots op onze 
nieuwe elektrische 
bussen
Hebben jullie ze al zien rijden? Sinds kort rijden 
onze medewerkers Service & Onderhoud in nieuwe 
onderhoudsbussen. Zijn ze niet mooi? En ook nog 
eens 100% elektrisch! Daar zijn we trots op!

Onze oude onderhoudsbussen waren meer 
dan 10 jaar oud en aan vervanging toe. 
Omdat wij duurzaamheid belangrijk vinden, 
hebben we besloten om alle bussen te 
vervangen door elektrische. De bussen zijn 
goed herkenbaar in onze huisstijlkleuren.  
Maar ook door 7 typisch Vlaardingse 
gebouwen en elementen. Herken jij ze?  •

Gratis energiedisplay 
voor onze huurders

6 Kom naar de 
brandbelevings
woning!

Waterweg Wonen besteedt veel aandacht aan de veiligheid 
van huurders. Om die reden stellen wij gratis rookmelders 
beschikbaar voor onze huurders. Heb je ze nog niet in huis? 
Wacht niet en bestel ze direct! Dan plaatsen wij ze gratis in 
jouw woning. Regel het op Mijn.waterwegwonen.nl of  
bel naar (010) 248 88 88.

Per 1 juli verplicht
Vanaf 1 juli zijn rookmelders wettelijk verplicht op elke 
woonverdieping van een woning. Maak jouw huis veilig en 
voorkom dat het misgaat. Rookmelders zijn apparaten die 
rook (en dus brand) snel ontdekken. Bij veel rook of brand 
geeft de rookmelder een hard geluid. 

Een rookmelder gaat 10 jaar mee
Rookmelders werken dag en nacht. Ze werken op batterijen 
die 10 jaar meegaan. Zijn de 10 jaar voorbij? Laat het ons 
weten. Dan vervangen wij de rookmelder.  • Onze medewerkers Service & Onderhoud hangen de 

rookmelders gratis in je woning op.

Een aantal van onze medewerkers Service & Onderhoud 
bij een van de nieuwe bussen.

50 nieuwe sociale huurwoningen 
Floris de Vijfdelaan

6

Soraia wil anderen 
inspireren

8
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Een beter milieu 
begint bij jou thuis
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Eind vorig jaar kreeg huurder Deborah een energiedisplay van Waterweg Wonen. Zij kan  

nu precies haar energieverbruik volgen. “Ik zie direct hoeveel geld het me kost 

als ik de thermostaat een graadje hoger zet. Of als de vriezer aanslaat. Ik let 

nog beter op het verbruik dan ik al deed, want de gasprijzen zijn torenhoog.”

Werken aan 
woongeluk

Een beter milieu 
begint bij jou thuis

“�Als�het�koud�is,�stook�ik�zó�een�paar�
kubieke�meter�gas�extra�weg.”

“Energiedisplay helpt 
mij kosten te besparen”

Deborah en haar gezin wonen in de Vogelbuurt in 
de Holy. Zij liet in december 2021 een energiescan 
uitvoeren door Nina van MeGreen. Nina: 
“Gemeente Vlaardingen maakte dit mogelijk voor 
40 minima in onze stad. Veel mensen hebben 
moeite om hun energierekening te betalen. We 
geven tips om energie te besparen. Van Waterweg 
Wonen kregen huurders uit deze groep een gratis 
energiedisplay. Die paste er perfect bij.”

Torenhoge gasprijzen
Deborah vertelt hoe de energiedisplay werkt. 
“Het is een eenvoudig kastje, dat je overal  
neer kunt zetten. Dit geeft aan hoeveel gas  
en elektriciteit wij verbruiken. Nina heeft de 
display voor mij aangesloten en mijn  
energie tarieven erin gezet. Zo kan ik direct  
zien wat het kost als de verwarming een 
graadje hoger staat. Als het koud is, stook ik zó 
een paar kubieke meter gas extra weg. Met die 
torenhoge gasprijzen trek ik dan sneller een 
trui aan”, zegt Deborah.

Nieuwe apparaten zijn zuiniger
“De energiedisplay geeft daarnaast het  
elektriciteitsverbruik weer”, legt Deborah uit. 
“Mijn sluipverbruik was al heel laag, zo’n 24 watt 
per uur. Ik lette daar altijd al goed op. Mijn 
vijfjarige zoon weet het al: stekkers moeten  
na het opladen altijd uit het stopcontact.” 

Het elektriciteitsverbruik van de huishoudelijke 
apparaten valt Deborah mee. “Ik moest de 
afgelopen jaren een nieuwe koelkast en 
wasdroger kopen omdat die stuk waren. Die zijn 
veel energiezuiniger dan de oude apparaten. Ik 
heb bewust gekozen voor een wasdroger met 
een warmtepomp, die veel gunstiger is in het 
verbruik. Mijn vriezer is wel 15 jaar oud en 
verbruikt relatief veel stroom. Die staat nog op 
mijn lijstje om te vervangen.” 

Huurders krijgen gratis  
energie display van Waterweg 
Wonen 

Waterweg Wonen vindt het belangrijk dat je 
betaalbaar én comfortabel woont. De komende 
tijd krijgen huurders met een slimme meter 
(vanaf 2014 van het type (D)SMR 4.0 of hoger) 
daarom een energiedisplay. Dit gaat stap voor 
stap. Als je aan de beurt bent, sturen we 
je eerst een brief. De energiedisplay is een 
eenvoudig kastje en geeft direct inzicht in je 
elektriciteits- en gasverbruik. 

Complexbeheerders Joop en Flip van 
Waterweg Wonen zijn er enthousiast over.  
“Bij de installatie tijdens de proeffase leverden 
we de energiedisplay gebruiksklaar op. Deze 
kan huurders helpen om het energieverbruik  
te verminderen. Aan de stijgende energie-
tarieven kunnen we helaas niets doen. Maar 
deze actie kan wel bijdragen aan energie-
besparing.” Ze hebben meteen wat tips voor 
huurders. “Regelmatig de vriezer ontdooien 
bespaart energie. Het is ook beter om te 
wassen met een volle trommel. Dat vermindert 
het aantal wasbeurten.”  •Deborah (rechts) en Nina
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In de wijk

Nieuwe vogel in 
De Nieuwe 
Vogelbuurt

Kom op de koffie  
in de Marnixflat 

Erasmusplein 
in de hoofdrol
Afgelopen zomer werd een filmpje van onze huurders in de 
flat aan het Erasmusplein gemaakt. Dit filmpje laat zien wat 
55-plussers er samen ondernemen. Onder meer barbecueën, 
fietsen, papierprikken in de buurt en rollatorwandelen. In de 
film vertellen huurders hoe het wonen bevalt.

Samen langer thuis
Rob Kunst van Waterweg Wonen vindt het leuk dat er 
aandacht voor is. “Ouderen blijven langer thuis wonen.  
Dat gaat beter als bewoners samen dingen ondernemen. 

Kom naar de brand belevingswoning 
Hoe ontstaat brand? Hoe kun je die voorkomen? Dat ervaar 
je in de brandbelevingswoning. Deze is ingericht in de 
Professor Rutgersstraat 302 in de Westwijk. Alle Vlaardingers 
zijn er van harte welkom. 

Met de virtual-reality-bril kun je meedoen aan een 
sleutelspel. Je hoort verhalen van mensen die een brand 
hebben meegemaakt. En je ziet wat jij kunt doen om brand 
te voorkomen. Veilig wonen vindt Waterweg Wonen 
belangrijk. Daarom stelden wij deze woning tijdelijk 
beschikbaar.

De woning is open tot en met 28 mei. Elke woensdag van 
12.00 tot 17.00 uur, donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en 
zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Medewerkers van de  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beantwoorden  
al je vragen. Je bent hier van harte welkom!  •

Westwijk

Westwijk

Holy Westwijk

50 nieuwe  sociale 
huurwoningen 
Floris de Vijfdelaan 
De nieuwbouw aan de Floris de Vijfdelaan gaat er nu echt 
komen! Op de plaats van het gesloopte winkelblok bouwt 
aannemer Plegt Vos 64 eengezinswoningen. 50 woningen 
daarvan zijn sociale huurwoningen voor Waterweg Wonen. 
Samen met 14 koopwoningen vormen deze het Floris de 
Vijfdeplein. De oplevering van de woningen is snel. 
Huurders krijgen in het derde kwartaal van dit jaar al de 
sleutel. Waterweg Wonen biedt binnenkort deze woningen 
aan op de website van Woonnet Rijnmond.

Duurzame eengezinswoningen
Waterweg Wonen bouwt alleen nog maar duurzaam. 
De woningen krijgen geen gasaansluiting. Wel krijgen ze 
vloerverwarming, zonnepanelen en een warmtepomp.  

In De Nieuwe Vogelbuurt ontwikkelt Dura Vermeer  
alweer het laatste deelplan: De Goudvogel. Tussen de 
Talingstraat, de Wielewaalstraat en de Sperwerlaan staan 
nu nog 3 gebouwen. De gebouwen worden gesloopt. Er 
komen 52 nieuwe koopwoningen voor terug. Door sloop 
en nieuwbouw geeft Dura Vermeer een compleet nieuwe 
inrichting aan de wijk. Wil je meer weten over dit plan? 
Ga naar www.denieuwevogelbuurt.nl.  •

Even voorstellen: dit zijn Ron en Conny van Dooren. 
Zij beheren sinds januari de recreatiezaal in de 
Marnixflat. Alle 55-plussers uit de Westwijk zijn er van 
harte welkom. Het echtpaar zorgt voor een betaalbaar 
kopje koffie en veel gezelligheid. Elke dinsdag tot en met 
vrijdag zijn zij van 10.00 tot 17.30 uur open. 

Carla Loos van Waterweg Wonen: “Veel clubjes en 
verenigingen gebruiken de zaal al. Wij wilden meer 
mogelijk maken. De recreatiezaal is nu 4 dagen per week 
open. Zo kunnen ouderen elkaar nog makkelijker 
ontmoeten. Dat geldt voor álle bewoners uit de 
Westwijk. Loop dus gerust een keertje binnen!”  •

Een beter milieu 
begint bij jou thuis

Filmpje
Nieuwsgierig geworden? Op onze 
website vind je het filmpje:  
www.waterwegwonen.nl/erasmusplein.
Of scan de QR-code met je smartphone.

Waterweg Wonen helpt hier graag bij. Dit noemen we 
‘Samen langer thuis’. Voor deze woningen zochten we 
huurders die naar elkaar omkijken. Dat is goed gelukt, 
zo blijkt uit het filmpje.”  •

Westwijk

Bij normaal verbruik wekt de woning voldoende energie 
op voor verwarming en elektriciteitsverbruik. Er is dan 
geen extra stroom ‘van het net’ nodig.  

Reageren kan via Woonnet Rijnmond
Heb je interesse in een van de huur  woningen? 
Reageer dan via Woonnet Rijnmond 
(www.woonnetrijnmond.nl). De woningen 
komen binnenkort op deze website. Dus houd 
deze in de gaten! De huurprijs is 763,47 euro 
per maand. Daar komt nog een energie-
prestatievergoeding (EPV) bij. De 14 koop -
woningen zijn al verkocht.  •
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Vroeger in de 
vrouwenopvang, 
nu lid van de 
Huurdersraad

8  –  WATERMERK

Op�de�koffie�bij...

Toen Soraia Borges in april 2014 de sleutels van haar huurwoning kreeg, was ze dolblij. 

Ze kwam uit de vrouwenopvang, was net bevallen en zat in de schuldsanering. Het was 

het begin van de weg omhoog. Ze is nu schuldenvrij, heeft een baan en is lid van de 

Huurdersraad. Hoe heeft ze dat gedaan? Soraia (32 jaar) deelt haar verhaal om anderen 

te inspireren.

Soraia heeft een roerig leven achter de rug. Toen 
ze 18 jaar was, ging ze op zichzelf wonen in een 
studentenkamer. Het was ‘lang leve de lol’.  
Ze kocht wat ze wilde en dacht niet aan later.  
“Ik wist niet hoe ik met geld moest omgaan.” 

In de vrouwenopvang
Na een paar jaar had ze duizenden euro’s schuld. 
“Ik schaamde me diep. Ik verliet mijn studenten-
kamer. Ik was in paniek toen ik erachter kwam dat 
ik zwanger was. Ik zei niets tegen anderen. Zo  
werd ik dakloos.” Uiteindelijk kwam ze in de 
vrouwenopvang terecht. “Toen ging er een knop 
om. Ik wilde mijn leven op orde krijgen, voor 
mezelf en mijn dochter. Daar wilde ik voor 
vechten.”

Voorstellen aan buren
In 2014 kon ze een woning van Waterweg 
Wonen huren in de Vettenoordsepolder. Een 
grote stap. “Op 17 april kreeg ik de sleutels. Die 
datum zal ik nooit vergeten. Het was een zware 
zoektocht naar een woning. Dit was een droom 
die uitkwam. Toch voelde ik me slecht. Ik zat in 
de schuldsanering en woonde in een stad waar 
ik niemand kende. Ik had veel aan mijn hoofd. 
Mezelf voorstellen aan mijn buren was het 
laatste waar ik aan dacht. Daar heb ik nog 
steeds spijt van.”

De stem van de huurder
Stap voor stap ging het bergopwaarts. Ook 
dankzij mensen die haar niet in de steek lieten. In 
2020 kwam Soraia uit de schuldsanering. Ze kreeg 
via een stage een baan bij de Formulierenbrigade 
van Stroomopwaarts. Sinds vorig jaar is ze lid van 
de Huurdersraad van Waterweg Wonen. “Ik ben 
klaar om de stem te zijn van de huurders, vooral 
van jongeren en jonge gezinnen. Als geen ander 
weet ik hoe belangrijk een dak boven je hoofd is. 
Heel graag wil ik dat ook andere jonge ouders zich 
aanmelden en actief meedoen. Dat kan in de wijk, 
in bewonerscommissies of in de Huurdersraad.”

Idee voor burenkaartjes
Ze zit boordevol ideeën voor huurders. Zo 
kwam Soraia met het plan voor burenkaartjes. 
“Antoinette van de Huurdersraad en Cindy van 
Waterweg Wonen hebben dat direct opgepakt. 
De kaartjes met ‘Hallo Buren’ zijn supermooi 
geworden. Alle nieuwe huurders krijgen er een 
paar om bij hun buren in de bus te doen.  
Zo maken zij niet dezelfde fout als ik.”

Inspireren
Om anderen te helpen, deelde Soraia haar 
bijzondere levensverhaal. Van haar ervaringen 
is zelfs een theatervoorstelling gemaakt.  
“Ik weet dat mijn verhaal jongeren en jonge 
gezinnen kan inspireren. Vroeger heb ik me zo 
geschaamd voor mijn fouten, terwijl dat niet 
nodig is. Tegen iedereen zeg ik: ‘Praat over je 
problemen en zoek hulp. Geef nooit op, ook al 
is het soms zo moeilijk.’”  •

“�Praat�over�problemen�en� 
zoek�hulp:�dat�is�mijn� 
belangrijkste�boodschap”

Soraia en haar dochter
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Vlaardingen: 
woonstad voor iedereen
De gemeente Vlaardingen stelde een nieuwe Woonvisie vast voor 2021 tot 2030. Waterweg 
Wonen en Woningstichting Samenwerking dachten erover mee. De rode draad is dat 
Vlaardingen een woonstad is voor iedereen. Wat gaan onze huurders van de Woonvisie 
merken? Bas van Rosmalen van Waterweg Wonen licht er 3 belangrijke punten uit.

Achtergrond

1

2

We werken aan veerkrachtige 
wijken met een  sociale aanpak

Er blijven meer sociale huurwoningen 
behouden

Waterweg Wonen en Samenwerking gaan de veerkracht 
in de wijken verbeteren of herstellen. Elke wijk vraagt 
om een eigen aanpak. Bas: “Naast vernieuwing van de 
woningen gaan we in sommige wijken bijvoorbeeld 
leegkomende woningen anders verdelen.”

Ook een goede sociale aanpak hoort daarbij. Kwetsbare 
wijken en bewoners krijgen meer aandacht. “Samen 
met de gemeente ondersteunen wij bewoners die extra 
hulp nodig hebben. Met elkaar maken wij netwerken 
sterker. Woonoverlast pakken we aan. De gemeente 
neemt bij ernstige problemen de regie. Gezamenlijk 
streven wij naar woongeluk voor alle Vlaardingers,” 
vertelt Bas.

Net als overal in Nederland is er een groot woningtekort 
in Vlaardingen. Wie een sociale huurwoning zoekt, moet 
lang wachten. “We hebben afgesproken om minder 
woningen te slopen en meer woningen te renoveren en 
verduurzamen. Dat geldt vooral voor de Westwijk en 
voor Babberspolder-Oost. We gaan zuinig om met onze 
sociale huurwoningen. Het aantal krimpt tot 2030 nog 
iets, maar 600 minder dan in eerdere plannen.”

In de regio moet de hoeveelheid sociale huurwoningen 
gaan groeien. In gemeenten met weinig sociale 
huurwoningen gaat dit aantal namelijk extra stijgen, 
zodat het in Vlaardingen iets kan dalen. Het zorgt voor 
een betere verdeling van sociale huurwoningen over de 
regio. En voor een betere balans in onze stad. In een 
Regioakkoord maakten Waterweg Wonen en de 
gemeente daar 3 jaar geleden afspraken over.  
Dit jaar vernieuwen we de afspraken.

3 Er komen nieuwe middeldure 
huurwoningen in de stad

Goed nieuws voor Vlaardingers die te veel verdienen  
voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een 
koopwoning. Er komen via de corporaties honderden 
nieuwe woningen bij met een huurprijs tussen 763 en  
1.000 euro. 

Bas: “Tot voor kort mochten woningcorporaties alleen 
sociale huurwoningen bouwen. Dat zijn woningen met  
een huurprijs van maximaal 763,47 euro. Nu is dit 
veranderd. Woningcorporaties mogen ook de 
middeldure huurwoningen bouwen. Dit omdat de 
huurprijzen in de vrije sector sterk zijn gestegen.”

Met de gemeente gaan we op zoek naar plaatsen waar 
Waterweg Wonen en Samenwerking woningen kunnen 
bouwen. De oude Huishoudschoollocatie vlak bij het 
metrostation Vlaardingen-Oost is er daar één van. 

Meer weten? Lees de Woonvisie op de website  
www.vlaardingswonen.nl.  •

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

Sinds oktober 2021 hebben we er nieuwe bestuursleden bij. Wat willen ze met 
de Huurdersraad bereiken? Ze vertellen erover.

Voor jeugd en jongeren 
Ayse Akpinar en Osman Kirkar wonen 
met plezier in de Babberspolder. ‘’We 
willen dat Vlaardingse wijken aantrekke-
lijker zijn voor jeugd en jongeren. In 
maart organiseren we een bijeenkomst 
waarvoor we organisaties als Minters, 
de gemeente en Waterweg Wonen 
uitnodigen. Het is niet altijd te zien 
waaraan organisaties subsidies voor
jongeren uitgeven. En we willen 
jongeren laten zien dat ze met eigen 
ideeën invloed kunnen hebben op hun 
leefomgeving.”

Jongere huurders
Soraia Borges uit de Vettenoordsepolder 
(VOP) wil dit ook. Zij richt zich meer op 
jonge huurders. “Veel jongeren kunnen 
niet aan een huis komen of hebben 
bijvoorbeeld geldproblemen. Ik wil hun 
stem laten horen.” Soraia wil ook graag 
activiteiten organiseren met wijkbe-
woners. In de rubriek ‘Op de koffie bij’ 
op pagina 9 vertelt Soraia verder.  

Verschillende themagroepen
Arie-Jan de Boer is al een aantal jaar lid 
van de themagroepen Leefbaarheid, 
Strategische Woonvoorraad en 
Huurronde/Huurbeleid. Ook is hij 
voorzitter van de bewonerscommissie 

Indische Buurt. Sinds kort zit hij dus 
ook in het bestuur van de 
Huurdersraad. De Huurdersraad leert zo 
van de situatie in de Indische Buurt. 
Arie-Jan kan informatie over regels, 
wetgeving en andere wijken mee terug-
nemen.
  
Zorg, ouderen en Westwijk
Mandy Bruinsma uit de Westwijk merkt 
bij buurtbewoners onrust en vragen over 
de toekomst van de wijk. ‘’Zij voelen zich 
niet altijd gehoord door Waterweg 
Wonen. Als lid van de Huurdersraad 
hoop ik hierin verandering te brengen.” 
Mandy werkt in de zorg en komt zo bij 
veel Vlaardingers, vooral ouderen, thuis.

Verduurzamen, energiearmoede en 
woonvoorraad
Rico Berveling woont niet meer in 
Vlaardingen. Toch blijft hij graag zijn 
kennis over duurzaamheid delen met de 
Huurdersraad. “In de opgave om te 
verduurzamen is er vaak onvoldoende 
aandacht voor zaken waar je als 
huurder tegenaan loopt. Daar komt nu 
nog energiearmoede bij. Goede 
communicatie, uitleg en hulp van 
Waterweg Wonen aan huurders is erg 
belangrijk.” Verder pleit Rico voor 
sociale woningen bij alle nieuwbouw.  •

Ambitieuze nieuwe 
bestuursleden van start

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

Ondertekening van de samenwerkings
afspraken tussen de gemeente Vlaardingen, 
woningcorporaties en hun huurdersraden  
op maandag 7 maart. “De mensen staan 
hierbij centraal, de stenen zijn het middel”.

De Huurdersraad Waterweg Wonen  
maakte zich in de afspraken hard voor een 
goede aanpak van armoedebestrijding, laag
geletterdheid en eenzaamheid. En voor 
ontmoetingsplekken in de wijken.

Zie voor meer info onze website. 

Links op de foto: Hans Riemens van de 
Huurdersraad en Marieke Kolsteeg van 
Waterweg Wonen.
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Woontips

Let op 
valse e-mails

Wil jij helpen bij  
burenbemiddeling? 

Veel huurders ontvangen huurtoeslag van de 
Belastingdienst. We merken dat enkele huurders huiverig 
zijn om toeslag aan te vragen. Vooral omdat zij bang zijn 
dat ze later geld moeten terugbetalen. En meer moeten 
terugbetalen dan ze hebben ontvangen. De affaire rondom 
de kinder opvangtoeslag heeft dat gevoel versterkt.

Toch is het jammer om geld te laten liggen. Met 
huurtoeslag woon je goedkoper. Terugbetalen kun je zelf 
voorkomen. Geef op tijd veranderingen in inkomen of 
gezinssituatie door. Twijfel je over het aanvragen of 
aanpassen van huurtoeslag? Je kunt Waterweg Wonen 
bellen voor hulp. Ook de  Formulierenbrigade van 
Stroomopwaarts helpt bij het invullen van formulieren. 

Meer informatie vind je op  
www.stroomopwaarts.nl/ formulierenbrigade.  •

Woningnet en Woonnet Rijnmond hebben last van 
 internetcriminaliteit. Uit naam van hun organisatie kun 
je phishingmails ontvangen. Dit zijn nepberichten met 
de vraag om geld over te maken. De berichten komen 
vaak per e-mail of sms. 

In het bericht staat bijvoorbeeld dat je inschrijvings-
kosten moet betalen. In de mail of sms staat een link 
waarmee je kunt betalen. Klik niet op deze link! En deel 
nooit jouw bankgegevens! Heb je dat wel gedaan? 
Neem dan meteen contact op met jouw bank.  •

De Burenbemiddelaar Vlaardingen wil haar team 
uitbreiden met nieuwe vrijwilligers. Wil jij helpen bij het 
oplossen van problemen tussen bewoners? Meld je dan 
aan via tanja.storm@minters.nl of bel (010) 435 10 22. 
Alle vrijwilligers krijgen een opleiding voor zij in de buurt 
aan de slag gaan.  •

Laat geen  
huurtoeslag liggen

Vragen of opmerkingen over het openbaar groen in jouw buurt? 
Deze horen niet bij Waterweg Wonen thuis. In het verleden was 
Waterweg Wonen verantwoordelijk voor het groenonderhoud 
direct rondom haar woningen. Een paar jaar geleden is dit 
 groenonderhoud overgegaan naar de gemeente Vlaardingen. 

Heb je vragen op opmerkingen? Bel dan naar de Buitenlijn 
van de gemeente: (010) 248 40 00. Of maak een melding op  
www.vlaardingen.nl. Of gebruik de BuitenBeter app.  •

Voorbeeld van een 
vals sms’je.

Hoe leveren wij een huurwoning op? 
Als wij een huurwoning opleveren, gelden hiervoor 
vaste afspraken. Je mag de woning altijd vooraf komen 
bekijken. Zoals je de woning gezien hebt, verhuren wij 
de woning ook. Je weet dus precies waar je aan toe 
bent. Dat is handig als je gaat verbouwen en inrichten.

Om nieuwe huurders zo goed mogelijk te informeren, 
gebruiken wij een overzichtstekening. Die geeft 
 informatie over de standaard opleverstaat 
van onze huurwoningen. Ook staan er 
nuttige weetjes op. Over afval, energie en  
de woning. Wil je hem bekijken?  
Kijk dan op onze website:  
www.waterwegwonen.nl/overzichtstekening. 
Of scan de QR-code hiernaast met je  
smartphone.  •

Gemeente doet 
groenonderhoud 

[WoningNet]:
Uw inschrijving bij Woningnet 
verloopt op 8 april 2022. Uw 
inschrijving verlengen wij met 
één jaar als u de verlenings-
kosten van €14,35 betaald.
Betaal nu via de onderstaande 
link, en voorkom dat uw 
abonnement wordt stopgezet. 
[link naar code]
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Oplossing

?

!

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

De oplossing van de nieuwe 
puzzel kan je insturen tot en met 
zondag 17 april 2022. 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 VVV-cadeaukaart ter  
waarde van 50 euro en de prachtige bos bloemen. 
Van harte gefeliciteerd!

De oplossing van de woordzoeker van vorig 
Watermerk was: Wees ook in het nieuwe jaar 
een beetje aardig voor elkaar!

De�winnaar�is:
de�heer�Andeweg

Woordzoeker

aanvragen, balans, belasting, bemiddeling, besparen, 

betaalbaar, boodschap, brand, burenkaartje, bushalte, 

comfortabel, dakloos, deelplan, energie, erasmusplein, 

fietsen, geld, geluid, gezelligheid, goudvogel, gratis, 

herstellen, hoofdrol, hulp, huurtoeslag, huurwoningen, 

koffie, kwetsbaar, nepbericht, ondernemen, oplevering, 

peper, phishing, positief, praatplaat, praten, 

problemen, reactie, recreatiezaal, regelen, rookmelder, 

samen, schuldsanering, sleutels, sluipverbruik, 

student, tuin, veerkracht, verbouwen, verdelen, 

vernieuwen, verplicht, vervangen, voeren, voorjaar, 

voorstellen, vragen, vriezer, vrouwenopvang, 

winkelblok, woonstad, woonvisie, woonwensen, 

zoektocht, zuiniger        

Fotowedstrijd

Gezellig met elkaar
Dat was het thema van de vorige fotowedstrijd. Er kwamen 
veel gezellige foto’s binnen. We hebben uit de inzendingen  
1 foto gekozen: de gezellige kerstfoto van Wilma van Gerven. 
Ze won daarmee een leuke attentie en een VVV-bon van  
25 euro. Deze nam ze samen met haar man in ontvangst.

Dit is de winnende foto:  
een gezellige kerst!

Ze beginnen weer te komen… lentekriebels! 
De dagen worden weer langer, temperatuur 
gaat omhoog, zonnetje laat zich weer wat 
vaker zien. Genoeg ‘lente-achtigs’ om op de 
foto te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een 
hond buiten in het zonnetje, vogeltjes in de 
tuin, knoppen in de bomen, …

Stuur je foto uiterlijk zondag 17 april 2022 
naar fotowedstrijd@waterwegwonen.nl. 
Vergeet niet je naam en adres erbij te 
vermelden. De winnaar ontvangt een leuke 
attentie EN een VVV-bon van 25 euro!  

Over de uitslag kan niet worden  
gecorrespondeerd.

Doe�mee�en�win!
Het is weer lente!

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, Tamara Heck 
Fotografie en Waterweg Wonen
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De wijkteams in Vlaardingen ontvangen vaak vragen over Woonnet Rijnmond. Op WoonnetRijnmond.nl  
bieden corporaties in de regio Rijnmond hun woningen aan. Op 31 januari startte een training om 
woningzoekenden op weg te helpen. Geïnteresseerden konden zich hiervoor gratis aanmelden. 
Wij spraken met Ilze Bot van Minters over deze actie. 

De training is een samenwerking van Minters, Taalhuis aBc, 
Woningstichting Samenwerking, Maaskoepel en Waterweg 
Wonen. Medewerkers van deze organisaties waren 
aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

Hulp op maat
“Het doel was om praktische hulp te bieden aan de 
deelnemers”, begint Ilze. “De vragen waren heel 
verschillend en vaak persoonlijk. Om die reden splitsten we 
de groep in kleine groepjes. Zo kon iedereen zijn vragen 
stellen en direct hulp krijgen.”

De training bestaat uit 2 delen
De training bestond uit 2 bijeenkomsten van anderhalf uur. 
Ilze: “Op de eerste bijeenkomst in januari konden deelnemers 
vragen stellen. Ze kregen advies en uitleg over de te nemen 
stappen. In de tweede bijeenkomst in februari oefenden we 
vooral het zoeken op de website van Woonnet Rijnmond.”

Samen�voor�jou�

Positieve reacties
“De reacties waren heel positief”, vertelt Ilze. “Deelnemers 
kregen direct antwoord of een doorverwijzing naar iemand 
die kon helpen. Veel vragen gingen over het inschrijfproces 
en de woonwensen.” 

2 keer per jaar trainingen voor woningzoekenden 
“De organiserende partijen kijken positief terug op de 
bijeenkomsten”, gaat Ilze verder. “We hebben dan ook 
besloten deze training 2 keer per jaar te geven. We zijn  
van plan in het najaar een volgende training te houden.”  •

Wegwijs in Woonnet Rijnmond 
Hulp en uitleg tijdens de training

“Ik ben blij met de hulp”

Een huurder van Waterweg Wonen was een van de 
deelnemers aan de eerste training. “Heel fijn dat ik 
tijdens de training mijn situatie kon bespreken. Ik ben 
al wat ouder en op zoek naar een appartement. Het 
lopen gaat niet makkelijk, dus ik wil graag dicht bij 
een bushalte wonen. Ik weet ook niet precies hoe het 
zit met huurtoeslag. Tijdens de training kreeg ik 
advies over wat te doen. En ik kreeg uitleg over hoe 
ik moet zoeken op de computer. De training heeft mij 
enorm op weg geholpen.

“�De�reacties�waren�
heel�positief”
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