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Onze complexbeheerders en wijkmeesters wensen u:

een fijne Kerst en een gelukkig 2015!
Onze complexbeheerders en
wijkmeesters zijn vaak uw
belangrijkste contact met
Waterweg Wonen. Daarom willen
zij u via deze Watermerk goede
feestdagen wensen. Zij geven u
meteen een paar tips, die ervoor
zorgen dat het einde van dit jaar voor
alle huurders prettig én veilig verloopt.
Complexbeheerder Martin van den Berg,
die drie complexen in Holy-Noord onder
zijn hoede heeft: “Tijdens de jaarwisseling
wordt overal veel vuurwerk afgestoken.
Dat is prachtig, maar dat moet buiten
gebeuren. In de complexen levert het
namelijk brandgevaar op. Bovendien
klinkt het enorm door in het gebouw.
Dat is vervelend voor medebewoners
en huisdieren. Vuurwerk van het balkon
afgooien is bijzonder gevaarlijk. Houd dus
rekening met elkaar.”
Opruimen
Van den Berg wijst er ook op dat wie het
vuurwerk afsteekt, zelf verantwoordelijk
is om het op te ruimen. Dat klinkt logisch,
maar vaak blijft er rommel liggen. “Je
eigen vuurwerk opruimen is een kleine
moeite. Gelukkig zijn er ook bewoners die
dat samen oppakken. Zodra wij weer aan

het werk gaan, zorgen wij dat in elk geval
de entree van het complex schoon is.” Als
tijdens de feestdagen of in het nieuwe jaar
sneeuw valt, stellen de complexbeheerders
en wijkmeesters het op prijs als bewoners
een handje helpen met vegen. “Dan is het
zo geregeld. Laten we van 2015 een jaar
maken, waarin iedereen meedoet.” n

De openingstijden van Waterweg
Wonen veranderen. Vanaf 5 januari
2015 zijn we op maandag tot en met
vrijdag telefonisch bereikbaar en
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Lees meer op pagina 3.
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Shrude

is Vlaardings Supertalent 2014!
En de winnaar is…. Shrude! Op 30 november
organiseerde de Kroepoekfabriek de finale
van het nieuwe talentenjacht Vlaardings
SuperTalent. Na vier voorrondes wist de
rockband met een zinderend optreden de
hoofdprijs in de wacht te slepen.
De jury bestond uit zangeres Daisy Cools,
rapper/producer Elten Kiene en theatermaker
Said El Abboudi. Na tien fantastische optredens
kozen zij Shrude als winnaar. Zangeres Manouk
Pheiffer eindigde als tweede en de band Crazy
Mills Brass werd derde. De Kroepoekfabriek
introduceerde deze nieuwe talentenjacht
omdat zij Vlaardings talent een podium wil
geven. Onder de deelnemers bevonden zich
naast zangers ook dansers, rappers, illusionisten en vele andere talenten.
Alles uit de kast voor de finale
De tien acts die door de voorrondes waren
gekomen, kregen een coachingtraject
aangeboden, waarbij professionals de
artiesten klaarstoomden voor de finale. “Die
coaching heeft er mede voor gezorgd dat
we gewonnen hebben”, aldus Arne van
Ettekoven van Shrude. “We wilden voor de
finale alles uit de kast halen. We hadden
zelf al het idee dat we eens goed naar onze
performance moesten kijken. De coach heeft
ons geleerd meer het publiek in te kijken
en minder naar onszelf. Verder hebben wij
ons optreden versterkt met gebruikmaking
van techniek. Op een groot scherm achter
ons bewogen de beelden op de maat van
onze muziek. Dat gaf onze show een extra
dimensie”, vertelt Arne enthousiast.
Hongerig naar meer
De band Shrude bestaat deze maand vier
jaar en treedt al regelmatig op in kroegen en
op kleine festivals en talentenjachten. “Wij

vinden het super dat wij nu de kans krijgen
op meer podia te verschijnen”, glundert de
zanger van de rockband. “Zeker nu onze
uitgebreide single ‘Because the sun’ net uit
is.” Een dag na de finale stroomde de mailbox
van de band vol met felicitaties en aanvragen.
“Het is geweldig dat we nu zo veel aandacht
krijgen. Vanzelfsprekend dromen we van
meer optredens en succes. Maar of we ons
ooit volledig op de muziek kunnen richten, is
natuurlijk de vraag. “De komende tijd is het
een kwestie van doorpakken en hard werken.
De prijs is mooi, maar wij zijn nog altijd
hongerig naar meer”, besluit de gelukkige
winnaar die naast zanger, laatstejaars student
Media en Entertainment is.
Bruisend Vlaardingen
Vlaardingen SuperTalent is in het leven
geroepen om alle talenten uit de wijken een
kans te geven hun act te laten zien. Waterweg
ondersteunt dit evenement van harte, omdat
de talentenjacht een mooie bijdrage levert aan
een leefbaar en bruisend Vlaardingen!
Meer foto’s van Vlaardingen SuperTalent 2014
zijn te vinden op de www.kroepoekfabriek.nl. n

Alle winnaars, samen met de jury, op het podium.
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Via mijn.waterwegwonen.nl zijn we altijd bereikbaar

Waterweg Wonen krijgt
andere openingstijden
De openingstijden van Waterweg
Wonen veranderen. Vanaf 5 januari
2015 is ons kantoor geopend
van 9.00 tot 12.00 uur. Tijdens
openingsuren zijn wij telefonisch
bereikbaar. Bovendien kunt u voor al
uw woonzaken de hele dag terecht
op afspraak. Dat voorkomt onnodig
wachten en zo kunnen wij u direct
en snel helpen. Natuurlijk zijn wij via
mijn.waterwegwonen.nl 24 uur per
dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
Waarom zijn er nieuwe openingstijden?
Dat komt omdat onze dienstverlening
via internet steeds belangrijker wordt.
Op mijn.waterwegwonen.nl kunt u altijd
uw reparatieverzoek indienen, overlast
melden, de huur betalen en vele andere

zaken regelen. Dat gaat makkelijk en snel.
U kunt uw woonzaken thuis op de bank
regelen wanneer dat u uitkomt. Bovendien
werkt het efficiënt en dat bespaart
kosten. Digitale dienstverlening voorkomt
daarnaast veel papierwerk. Dat past in
onze ambitie om duurzaam te werken.
Op afspraak
Natuurlijk zijn er vragen waarover u ons
liever belt of persoonlijk spreekt. Daarom
kunt u ons voor al uw woonzaken op
werkdagen bereiken tussen 9.00 uur
en 12.00 uur. Daarnaast kunt u vanaf
5 januari de hele dag op afspraak terecht,
bijvoorbeeld om een huurovereenkomst te
tekenen, informatie over koopwoningen te
krijgen, een betalingsregeling of urgentie
te bespreken of andere woonzaken te
regelen. Het voordeel van een afspraak
is dat u niet hoeft te wachten. Wij helpen
u direct en nemen de tijd voor uw vraag.
Wel zo prettig!

Vanaf
5 januari 2015
is ons kantoor
geopend van
9.00 - 12.00 uur

Bij spoed
Sommige zaken kunnen niet wachten.
Voor spoedeisende vragen, zoals een
verstopt toilet of een kapotte CV, kunt u
ons altijd bellen. 24 uur per dag, 7 dagen
in de week. Buiten onze kantooruren krijgt
u een telefonist(e) aan de lijn. Die neemt
voor dringende gevallen contact op met
een monteur.
Meer weten?
Wilt u uitleg over onze digitale dienst
verlening? Bekijk dan de twee video’s
op mijn.waterwegwonen.nl of ons
YouTube kanaal. Voor beide hoeft u
niet in te loggen. Bent u uw inlogcodes
voor mijn.waterwegwonen.nl kwijt?
Dan kunt u die eenvoudig via
mijn@waterwegwonen.nl of telefonisch
bij ons aanvragen. n
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Sociale media info

Bedankt
actieve huurders!
Een bijzondere theateravond
speciaal voor jullie

Waterweg Wonen start
met VvE-beheer
Waterweg Wonen start per
1 januari 2015 met het beheren
van Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s) in complexen waar wij
woningen bezitten. Dit doen we
onder de naam Waterweg Wonen
VvE-Beheer. Zo kunnen we
gemeenschappelijke zaken voor
kopers én huurders goed regelen.
Wanneer er koopappartementen in
een complex zijn, is er een VvE. De
eigenaren van de koopwoningen
moeten namelijk samen zorgen voor
het onderhoud van de gemeenschappe-

lijke ruimten. Het beheer besteden de
eigenaren vaak uit aan een derde partij.
In een groot deel van de VvE-complexen
waar wij huurwoningen bezitten, stopt
per 1 januari de huidige beheerder Triant.
In deze complexen konden eigenaren
Waterweg Wonen kiezen als hun nieuwe
VvE-beheerder. Inmiddels hebben al 21
VvE’s dat gedaan. Wij verwachten voor
alle partijen de belangen goed te kunnen
behartigen. Dat betekent dat onderhoud
van de algemene ruimten voor zowel
kopers als huurders netjes geregeld
wordt. Dat draagt bij aan prettig wonen
in een VvE-complex.
Kijk voor meer informatie op
www.waterwegwonen.nl n

Actieve huurders van Waterweg
Wonen werden op donderdagavond
6 november in het zonnetje gezet.
Een verrassende theateravond in de
Stadsgehoorzaal was speciaal bedoeld
voor vrijwilligers van de Huurdersraad,
bewonerscommissies en vele anderen
die zich voor leefbaarheid inzetten. Zij
genoten die avond van een speciale
voorstelling van de improvisatie cabaretgroep ‘Op Sterk Water’. Maar ook was
er een heuse Waterweg Wonen-quiz
voor de echte kenners. De vrijwilligers
konden bovendien genieten van de
prachtige muziek van ‘Roos zingt’.
Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers
altijd welkom. Wilt u ook meedenken
over wonen en uw woonomgeving?
Kijk dan voor meer informatie
over onze Huurdersraad op
waterwegwonen.nl > ik ben huurder >
meepraten en meedenken. n

Huur betalen via
automatische incasso,
wel zo handig!
Enkele voordelen voor u op een rij:
• U hoeft niet meer in de gaten te houden
of uw huurbetaling op tijd binnen is.
• Bij een doorlopende machtiging wordt
de huurverhoging automatisch aangepast.
• Bent u het niet eens met een
afschrijving dan geeft u opdracht tot
terugstorting en het bedrag is binnen
5 dagen op uw rekening bijgeschreven.
• Het scheelt u reistijd (en reiskosten)
naar het kantoor van Waterweg Wonen.
• Mocht de automatische incasso toch
niet bevallen, dan is het stopzetten heel
eenvoudig geregeld. n
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De modelwoning is open voor publiek!

Vlaardings Geluk II in de startblokken
De bouw van Vlaardings Geluk II is in volle
gang. De buurt zal straks bestaan uit vier
hofjes rondom een groene binnentuin.
Met vier verschillende woningtypen
vinden gezinnen hier vast wat zij zoeken.
De eengezinswoningen zijn ruim van
opzet en beschikken over een eigen tuin
en parkeerplaats.
Sinds eind november is de modelwoning
van Vlaardings Geluk II officieel geopend
voor publiek. De woning is ingericht door
een interieur styliste, om de bezoekers
zo een goed beeld te geven van een
ingerichte eengezinswoning.
Nieuwsgierig? Neem dan contact op
met Makelaardij Thuis via telefoonnummer (010) 474 37 71 of per mail:
info@makelaardij-thuis.nl en neem zelf
eens een kijkje. Er zijn nog eengezins
woningen te koop in Vlaardings Geluk II.
Kijk voor meer informatie op:
www.vlaardingsgeluk.nl. n

Volop activiteiten in de kerstvakantie

Jeugdstad, feest in je
eigen stad!
Net als voorgaande jaren ondersteunt Waterweg
Wonen de Stichting Jeugdstad. Deze stichting
zorgt ervoor dat de Vlaardingse kinderen zich
geen moment hoeven te vervelen in de
kerstvakantie. De 41e editie van Jeugdstad
staat namelijk weer voor de deur! Zes dagen
lang opent het Familietheater Flamingo aan de
Wilhelminahaven (naast de Kroepoekfabriek) haar
deuren voor kinderen uit de groepen 2 t/m 8.
In Jeugdstad kunnen kinderen zich uitleven en
meedoen aan tal van activiteiten. Er is rekening
gehouden met de diverse leeftijden en interesses
van de kinderen. Een greep uit de activiteiten:
• lekkers maken in het kookcafé
• haren laten stylen in de kapsalon
• zelf optreden op het podium
• kunstjes leren in de circusschool
• porselein, glas of tegels beschilderen
• timmeren en knutselen
Er is nog veel meer te doen! Kijk op
www.jeugdstad.nl voor het volledige
programma. n
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Welk goed doel wint ons
kerstkaartenbudget?
Veel Vlaardingers hebben het hart
op de juiste plaats. Zij zetten zich
vrijwillig in voor goede initiatieven
in onze stad. Dat wil Waterweg
Wonen van harte ondersteunen.
Daarom sturen wij al jaren geen kerstkaarten meer, maar schenken wij het
uitgespaarde bedrag van 1500 euro
aan een goed doel in Vlaardingen. Tot
23 november kon u er zelf een voor
dragen. Waterweg Wonen selecteerde
hieruit vervolgens drie initiatieven,
waarop u kon stemmen.

En we stemmen op…
Uit de vele reacties zijn de
volgende drie initiatieven
geselecteerd:
1. Spring Foundation
2. St. Kledingbank komt wel goed
3. Rode Kruis
Nieuwe Waterweg Noord
Wilt u weten wie de winnaar van
dit jaar is? Wij maken deze op
15 december bekend op onze website
www.waterwegwonen.nl en
op Facebook, www.facebook.com/
WaterwegWonen.

Wij bedanken de stemmers voor hun
betrokkenheid en feliciteren de winnaar
alvast van harte! n

Wij wensen
iedereen
fijne kerstdagen
en een goed
nieuwjaar
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De Nieuwe
Vogelbuurt

Het gaat beginnen!
De Nieuwe Vogelbuurt tijdens de
Open Huis Familiedag
Wil jij je als eerste nestelen in De Nieuwe Vogelbuurt?
Op zaterdag 8 november nam De Nieuwe Vogelbuurt deel
aan de Open Huis Familiedag in Theater Flamingo in Vlaardingen. Tijdens deze familiedag werd uitgebreid gesproken
met geïnteresseerden die willen wonen in de eerste
verkoopfase van De Nieuwe Vogelbuurt. Daarbij was het
ook mogelijk om direct de interesse voor een bepaalde
woning kenbaar te maken.
Het was een zeer geslaagde dag. In maart 2015 start
de verkoop van de eerste fase en de verwachting is dat
de bouw van de eerste fase kan starten voor de zomer
van 2015.

De Kindervallei
Het groene hart van De Nieuwe Vogelbuurt
Hoe moet de Kindervallei eruit gaan zien?
Met deze vraag zijn omwonenden, ‘Vroege Vogels’ en kinderen
uit de wijk aan de slag gegaan. Gezamenlijk werd nagedacht
over de functie en de inrichting van de Kindervallei, die het
groene hart van de nieuwe wijk gaat vormen.
Iedereen mocht
meepraten en
meedoen. In een
aantal creatieve
sessies kwamen
de deelnemers
met goede ideeën.
Met al deze
ideeën ligt er nu
een mooi plan
bedacht door de
kinderen die er
nu al dagelijks spelen en door de mensen die rond het park
wonen of gaan wonen. Over het definitief ontwerp van de
Kindervallei moet het college van B&W nog een besluit nemen.
Dit hele traject is vastgelegd in een film en is te zien op
www.denieuwevogelbuuurt.nl.

De wijk ziet er al heel anders uit!
Dat er iets gaat
veranderen in De
Nieuwe Vogelbuurt
is nu wel erg goed
zichtbaar. De flatgebouwen die plaats
moeten maken voor
de eerste woningen,
zijn voor een groot
deel al gesloopt.

Uw mening telt: www.denieuwevogelbuurt.nl
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Uit ons netwerk

“Sociale wijkteams staan
dichtbij de bewoners”
Vanaf 1 januari 2015 gaan veel
zorgtaken naar de gemeenten.
Om die zorg goed en efficiënt
te organiseren, zijn sociale
wijkteams opgezet. De vier
wijkteams in Vlaardingen zijn dan
hét aanspreekpunt voor bewoners
met vragen op het gebied van zorg
en ondersteuning. Gezinscoach
Jennifer Bosschaart en teamleider
Marian Dobbe werken al een tijdje
in zo’n team in de Westwijk.
Ze zijn er heel enthousiast over.
“We kunnen sneller en beter
mensen helpen.”
Jennifer Bosschaart en Marian Dobbe.

Hoe werkt een sociaal wijkteam?
Marian: “In elk wijkteam zijn ongeveer
tien professionals actief, die werken bij
verschillende zorgverleners. Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg
(MDNW) is de uitvoeringsorganisatie voor
de wijkteams in Vlaardingen. Als er een
zorgvraag komt van een wijkbewoner, dan
bepaalt het team samen wie die oppakt. Dan
volgt er een gesprek met de bewoner. We
vragen altijd eerst: ‘Wat speelt er? Wat kunt
u zelf doen om het probleem hanteerbaar te
maken? En wat kan uw netwerk bijdragen?’
Dat is soms wennen, want we gaan meer
dan vroeger uit van de eigen kracht. Dat
werkt beter én houdt de hulp betaalbaar.
De bewoner heeft altijd één aanspreekpunt,
die het overzicht houdt. Soms vraagt hij of
zij hulp van specialisten erbij.”
Sinds maart loopt een pilot in de
Westwijk. Wat merken klanten van de
nieuwe aanpak?
Jennifer: “Omdat we in een team werken,
zijn de bewoners veel sneller én beter
geholpen. Ik ben echt heel enthousiast over
hoe het gaat. Een voorbeeld: een moeder
vroeg ons hulp voor haar zoon die op het
speciaal onderwijs zit en pittig gedrag
vertoonde. Ik kon haar goed verder helpen,

ook met tips van mijn collega van MEE, een
organisatie die mensen met een beperking
ondersteunt. Omdat de jongen weinig te
doen had in zijn vrije tijd, nam een jongerenwerker hem mee naar zaalvoetbal. Doordat
we in één team werken was dat binnen
een week geregeld. Ondertussen blijf ik
wel het aanspreekpunt. Het gezin was heel
blij met de steun.”

Met welke vragen kunnen bewoners bij
wijkteams terecht?
Jennifer: “Bewoners kunnen met álle
zorgvragen bij ons terecht. Dat kan
om kleine dingen gaan, zoals hulp bij
bedplassen van kinderen, maar ook
om complexere zaken, zoals schulden,
opvoeden, eenzaamheid, relatie- of
psychische problemen.”

Wat is het voordeel van wijkgericht
werken?
Jennifer: “Omdat we in de wijk werken,
leren mensen ons kennen. We zijn dichtbij.
Verder hebben we goed zicht op de
initiatieven in de wijk. In de Westwijk zijn
vele vrijwilligers actief, bijvoorbeeld bij
de kinderkledingbank, het Repair Café,
de kerken en bewonersorganisaties.
Ook scholen organiseren van alles, zoals
koffieochtenden voor moeders. Daar
kunnen we bij aansluiten of naar verwijzen.”
Marian: “Goed om te weten is dat er per
1 januari vier wijkteams actief zijn: in West,
Centrum, Vlaardingen Ambacht en Holy.
Die hebben geen kantoor in de wijk, maar
werken bijvoorbeeld vanuit het kantoor aan
de Parallelweg of vanuit andere locaties
in de wijk zoals het wijkcentrum of de
school.”

Hoe werkt u samen met Waterweg
Wonen?
Marian: “De medewerkers van Waterweg
Wonen zijn de ogen en oren in de wijk.
Complexbeheerders en wijkmeesters zien
en horen veel, net zoals huisartsen of de
wijkagent. Daarom hebben we heel korte
lijnen. Als er bijvoorbeeld overlast is in een
portiek of als mensen eenzaam zijn, kan
Waterweg Wonen huurders wijzen op het
sociale wijkteam. Zo helpen we samen
bewoners verder.”
De wijkteams kunt u vanaf 1 januari
bereiken via telefoonnummer
(010) 473 10 33. Kijk voor meer informatie
op www.vlaardingen.nl en zoek op de term
“sociale wijkteams”. n
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De toekomstige bewoners hebben gekozen voor de kleur roodbruin.

Nieuwbouwproject in Westwijk verloopt voorspoedig

“Nog maar vier deelnemers
en we gaan bouwen”
Van de negentien nieuw te
bouwen woningen aan de Samuel
Esmeijerstraat zijn er nu tien
verkocht. Nog vier kopers en dan
kan er begonnen worden met
de bouw. Volgens een van de
toekomstige eigenaren, Ozgur
Bagiran, is dit hét instapmoment
voor potentiële kopers.

“We zijn dit bouwproject gestart als
collectief particulier opdrachtgeverschap
(CPO), waarbij de toekomstige bewoners
van het nieuwbouwproject nauw betrokken
zijn bij het ontwerp en de bouw”, vertelt
Ozgur Bagiran. “We zijn nu in de fase
beland dat iedere koper zijn huisindeling
heeft ingeleverd en besproken met de
architect. Voor de buitenkant heeft de
architect drie voorstellen gemaakt. De
deelnemers kozen voor het bovenstaande
ontwerp”.

Veel huis voor weinig geld
Ozgur Bagiran hoefde niet lang na
te denken over deelname aan het
CPO-project. “Ik wilde met mijn gezin
verhuizen naar een nieuwbouwwoning,
maar na diverse inschrijvingen was het nog
niet gelukt. In elk huis kom je wel dingen
tegen die niet helemaal naar wens zijn. Bij
het ene huis is de woonkamer te klein, bij
een ander huis is de indeling niet handig”,
legt hij uit. “Bij dit project konden we het
huis naar eigen idee invullen. Dat vind ik
een groot voordeel.”
Ozgur Bagiran met zijn gezin.

“Verder bespaar je met collectief particulier
opdrachtgeverschap enorm in de kosten.
Daar moet je natuurlijk wel wat voor
doen. Als deelnemer van een CPO-project
moet je actief meedoen in het proces van
ontwerp tot bouw. Dat geldt echter niet
meer zodanig voor de kopers van de nog
negen beschikbare huizen. We zijn nu al
verder in het traject, het ontwerp staat
al vast. Als koper heb je dan nog wel het
financiële voordeel: veel huis voor weinig
geld”, vertelt de enthousiaste deelnemer.
“Ik denk dat de laatste woningen dan ook
als warme broodjes over de toonbank
gaan.”

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in een van de
laatste woningen in de Samuel Esmeijerstraat? Wacht dan niet te lang en neem
deel aan dit bijzondere project. Kijk voor
meer informatie op facebook.com/
SamuelEsmeijerstraatCPO. n
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Buurmarkt bij Vlaardings Geluk II
Op 27 september werd er flink
gezaagd, getimmerd en geschuurd
op de bouwplaats van Vlaardings
Geluk II. Maar, dit keer niet door
medewerkers van de bouw... Nee!
Door de bewoners zelf. Tijdens de
Buurmarkt toverden zij overtollige
bouwmaterialen om in de meest
hippe meubels, zoals complete
tuinsets, salontafels, stoelen,
sierladders en nog veel meer.
Bij de bouw wordt materiaal soms niet
of maar deels gebruikt. Weggooien
vinden we natuurlijk zonde en daarom
organiseerde Era Contour deze Buurmarkt.
Uiteindelijk gingen ruim twintig
enthousiaste deelnemers aan de slag
met twee containers vol restmaterialen.
Steigerhout, staal, puinzakken, houten
planken… Het ontbrak hen aan niets!
Onder begeleiding van een professioneel
klusteam bliezen de deelnemers deze
materialen nieuw leven in.

leuk. Ze hebben een sleutelbord van
steigerhout gemaakt, voor in ons
nieuwe huis. Goed hè?”
De Buurmarkt is een initiatief van
De Bende uit Rotterdam. Zij zijn
professionals in de ‘maak-sector’ en
organiseerden deze middag samen
met ERA Contour.
Wilt u meer zien
van de Buurmarkt?
Zoek dan op
YouTube naar:
ERA Contour en
De Bende - Buurmarkt
Vlaardings Geluk II. n

En, het eindresultaat mag er zijn. “Ik heb
een complete tuinset van steigerhout bij
elkaar geklust”, aldus een enthousiaste
deelneemster. “Het is een tafel met
voetenbank en ik heb zelfs bijpassende
onderzetters gemaakt, voor een lekker
glaasje wijn.” Een toekomstige bewoonster
van Vlaardings Geluk II heeft het nog beter
bekeken. Zij zette haar ouders aan het
werk. “Ik ben niet zo handig met klussen,
en mijn ouders vinden het juist hartstikke

Duurzaamheid bij de Burendag
Zaterdag 27 september organiseerde
Vrienden van Vlaardinger-Ambacht
een jaarlijkse burendag. Tijdens
deze dag was er muziek en waren
er optredens en activiteiten voor
kinderen. Maar er was meer.
De Burendag stond ook in het teken van
duurzaamheid. Zo was er een presentatie

over afval scheiden zoals van glas, papier
en plastic. Kinderen maakten autootjes
van afval en ‘De Vuilnismannen’ gaven
een spetterende show ‘Trommelen op
Rommel’.
Tijdens deze dag waren ook de
duurzaamheidscoaches van Waterweg
Wonen aanwezig met als primeur de
‘Duurzame Caravan’. De duurzaamheidscoaches gaven deze dag tips

aan iedereen die wil besparen op zijn
energiekosten en een bijdrage wil
leveren aan een beter milieu. Huurders
van Waterweg Wonen konden ook een
afspraak maken voor een persoonlijk
duurzaamheidadvies aan huis.
Wilt u ook een afspraak maken voor een
persoonlijk duurzaamheidadvies? Dat kan
via ikwileenadvies@waterwegwonen.nl n
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Een jaar geleden werd het Van Hogendorpkwartier in Babberspolder Nieuw feestelijk geopend.
We blikken met drie winkeliers terug én vooruit.

“Continue stroom complimenten”
Ivo de Vette van DA De Vette: “Het afgelopen jaar was super. In
onze vernieuwde DA-winkel realiseren wij meer omzet én meer
klanten. Dat moet ook wel, want we hebben natuurlijk geïnvesteerd in een grotere winkel. Hoewel het nieuwe winkelcentrum
al een jaar geopend is, hoor ik nog steeds klanten die voor het
eerst in het Van Hogendorpkwartier komen. Die waarderen het
gratis parkeren én de grootte. Nog dagelijks krijgen we een
stroom van complimenten. Je merkt dat het nieuwe winkelcentrum én de nieuwbouwwoningen een positieve ‘vibe’
hebben teweeggebracht. De hele vernieuwing is een schot in de
roos geweest. Buurtbewoners hebben gezien hoe de wijk werd
opgebouwd in de jaren vijftig, hoe die wegzakte vanaf 2000 en
nu weer opbloeit. Zij zijn trots op hun wijk.”

“Gestage groei van klanten”
Marianne Kortleven van Slagerij Wapenaar: “Wij hebben vorig
jaar een derde vestiging hier geopend, naast onze andere twee
locaties in Vlaardingen. Wij bieden kwaliteitsvlees met een
duidelijke herkomst. Dat spreekt mensen steeds meer aan.
We zien een gestage groei van onze klanten, ook omdat er nog
steeds nieuwe woningen worden opgeleverd. Mensen zijn zó
blij dat alles in de wijk wordt opgeknapt. Met leuke activiteiten
probeert de winkeliersvereniging - waarvan ik penningmeester
ben - klanten te binden. Bij de intocht van de Sint was er muziek
en schmink, op de kerstmarkt hadden we kraampjes en een
levende kerststal. Daar komen altijd veel bewoners op af.”

“Moeder en dochter komen samen
kleding passen”
Richard Booster van Avanti Mode: “Het gaat hartstikke goed. We zien
meer toeloop. Klanten vinden het prettig dat ze voor al hun dagelijkse
boodschappen in het winkelcentrum terecht kunnen. Wij hebben zelf
de verhuizing aangegrepen om onze winkel, die al 32 jaar bestaat, te
vernieuwen en verjongen. Dat was een heel goede zet. We richten ons
nu op moeders en dochters. Regelmatig komen die hier samen kleding
passen. Voor hen is het een middagje uit, terwijl opa op de kleinkinderen
past. Omdat we een grote tafel in onze winkel hebben, komen vrouwen
hier voor een praatje en een kopje koffie. Dat werkt heel goed. Door de
hele vernieuwing heb ik vertrouwen in de toekomst.”
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We zitten bij de gemeente nu aan tafel
De gemeente en de woningcorporaties Waterweg Wonen en
Samenwerking hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en
gezamenlijke belangen voor het woonbeleid in Vlaardingen. De
gemaakte afspraken worden vastgelegd in een prestatieovereenkomst.
De gemeente en de woningcorporaties weten wat ze dan van elkaar
kunnen verwachten. In deze afspraken staan ook de maatschappelijke
ontwikkelingen.
Wat is er nu veranderd?
De vertegenwoordigers van de huurders
krijgen steeds meer te zeggen bij de
corporaties en de gemeente. Niet
verwonderlijk als we terugdenken aan
wat er zoal is voorgevallen bij een aantal
corporaties in Nederland. Neem Vestia.
De woningcorporatie Waterweg Wonen
heeft zich niet met deze praktijken
bezig gehouden en heeft zich keurig

gehouden aan zijn maatschappelijke
missie.

meer zeggenschap. In Den Haag moet
daar nog wel over gestemd worden.

Dit najaar zijn in Vlaardingen bij het
overleg over de prestatieafspraken ook
de huurdersraden van de twee woningcorporaties aangeschoven. Vanuit het
Rijk is aangegeven, dat de huurdersraden
een overlegpartner zijn bij deze besprekingen. Nu adviseren we, maar als het
aan het Rijk ligt krijgen we op termijn

Wij, de huurdersraad, vinden, dat
de woonvoorraad in de sociale
huurvoorraad op peil moet blijven
en de huren betaalbaar moeten
worden. Vooral geen “weglek” van
sociale huurwoningen naar de “vrije”
huursector. n

Groeiende belangstelling
van de huurders voor onze
Algemene Ledenvergadering
is steeds meer merkbaar
We merkten tijdens de afgelopen
Algemene Ledenvergadering van
onze Huurdersraad Waterweg
Wonen een grote opkomst en
een sterke betrokkenheid.

Volgend jaar komt u toch ook?
Data worden bekend gemaakt
op onze website www.huurdersraadwaterwegwonen.nl en in
Watermerk.

Hierbij een kleine impressie van
de vergadering. Met dank aan
de energiecoaches die ervoor
hebben gezorgd dat het Thema
‘Breng uw energiekosten omlaag’
op een vriendelijke en duidelijke
manier werd gepresenteerd.

Het bestuur van de Huurdersraad
Waterweg Wonen. n

De Huurdersraad wenst u
prettige feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2015
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Wonen aan de Burgemeester van Walsumlaan?

Betaalbaar
wonen

Wilt u wel wonen in een
appartement in dit kleinschalige
complex met een verzorgde
uitstraling? De buitenzijde van de
woning wordt onderhouden door
de Vereniging van Eigenaren, daar
heeft u geen omkijken naar. Ook de
algemene ruimten vallen hieronder.
Waterweg Wonen biedt u de kans om
een appartement te kopen dat zeer
mooi gerenoveerd is. De badkamer met
inloopdouche is voorzien van moderne
grote tegels. Het toilet heeft een fraai
wandcloset met mooi tegelwerk. Een nette
keukenopstelling en laminaatvloer maken
het ruime 4 kamer appartement compleet.
Uw auto kunt u vrij parkeren op de
parkeerplaats voor de deur. Heeft u
behoefte aan een eigen parkeerbox?
Bij twee woningen bestaat een
aankoopmogelijkheid daarvoor!
Kijk voor meer informatie op
www.waterwegwonen.nl of op
www.funda.nl of maak een vrijblijvende
afspraak met Borgdorff Makelaars,
telefoon (010) 445 31 44. n

Te koop:
Burgemeester van Walsumlaan
Vraagprijs: vanaf 129.500 euro
Woonlasten: circa 465 euro per maand
(exclusief VvE-bijdrage van 185,78 euro)

14

Watermerk

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.
appartement, automatische
incasso, beste wensen,
betaalbaar wonen, bouwplaats,
buurmarkt , buurtbewoners,
complexbeheerder,
complimenten, containers,
de nieuwe vogelbuurt, donker,
emaus, energiekosten,
familiedag, gemeente, groene
hart, huurdersraad, kerk,
kerstboom, kerstkaartenbudget,
kerstmaal, kerstvakantie,
kinderen, kindervallei,
kleinkind, koffie, koken, koud,
kroepoekfabriek, kunstenaar,
modelwoning, muziek,
nieuwbouw, nieuwjaar,
openingstijden, sneeuw,
sociale wijkteams, steigerhout,
ster, supertalent, theateravond,
uitzicht, van hogendorpkwartier,
verlichting, vlaardings geluk,
vrienden, vuurwerk, vve
beheer, winkeliersvereniging,
winter, woordzoeker, zingen

Doe mee met de woordzoeker.
Stuur de oplossing naar:

-

:

,
!

Waterweg Wonen,
t.a.v. afd. communicatie,
postbus 3,
3130 AA Vlaardingen
Of mail:
puzzel@waterwegwonen.nl

De oplossing van de woordzoeker van de vorige
Watermerk was: Onze duurzaamheidscoaches
geven u gratis energie besparingstips!

Mevrouw Clarijs heeft de goede oplossing
ingezonden en is daarmee de winnaar. Zij heeft
de prachtige bos bloemen en de VVV bonnen
ter waarde van 50 euro in ontvangst genomen.
Van harte gefeliciteerd!

De oplossing van de nieuwe
puzzel kan ingestuurd worden
tot zondag 8 februari 2015.
Uit de goede inzendingen
wordt een winnaar getrokken.
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Vragenrubriek
Over de nieuwe openingstijden krijgen
we vragen van huurders. De belangrijkste
leest u hieronder.
Ik werk altijd ’s ochtends. Hoe kan ik
jullie dan bereiken?
U kunt uw woonzaken altijd regelen via
mijn.waterwegwonen.nl, 24 uur per dag,
7 dagen in de week. Niet alleen op uw
computer, maar ook via uw smartphone
of tablet. U heeft daarvoor inlogcodes
ontvangen. Heeft u een vraag die u
persoonlijk wilt bespreken, dan kunt u

via mijn.waterwegwonen.nl een afspraak
inplannen.
Voor welke vragen kan ik een afspraak
maken?
Voor alle woonzaken kunt u een
afspraak maken. Maar een reparatie
verzoek, overlastmelding of
huurbetaling regelt u heel eenvoudig
via mijn.waterwegwonen.nl. Voor het
tekenen van een huurovereenkomst,
een intakegesprek en het aanvragen
van urgentie is altijd een persoonlijk

gesprek nodig. Voor informatie over een
betalingsregeling of koopwoningen is
het soms wenselijk om een gesprek te
plannen. Omdat we op afspraak werken,
hoeft u niet te wachten. Bovendien
kunnen we de tijd voor u nemen.
Ik heb geen internetaansluiting.
Hoe moet dat dan?
U kunt voor het regelen van uw
woonzaken bellen of langskomen op
werkdagen tussen 9.00 uur en
12.00 uur. n

Veelzijdig Vlaardingen

Prachtig uitzicht
op bloeiende prunussen
Een bijzondere werkplek is het zéker.
Midden in Vlaardingen heeft kunstenaar
Hans Rikken zijn atelier in de
voormalige kapel op de begraafplaats
Emaus aan de Vlaardingse vaart.
“Het is een heerlijke, rustige plek met een
prachtige tuin. Eind april kijk ik uit op een
wolk van bloesems van de prunussen.” Eerst
huurde hij de St. Willibrorduskapel van de
gemeente. Inmiddels heeft hij deze gekocht.
De veelzijdige kunstenaar heeft er zijn
werkplaats en de kapel biedt regelmatig ruimte
aan lezingen, kleine theatervoorstellingen of
filmvertoningen. “Als Vlaardingers hier eens
willen kijken, zijn ze van harte welkom. Ik
ben meestal aan het werk. In het vroegere
mortuarium naast de kapel is een permanente
tentoonstelling te zien.” Voor meer informatie
kunt u kijken op www.hansrikken.com
Begraafplaats Emaus, die in 1820 werd
gesticht, is de afgelopen jaren heel mooi
opgeknapt. De aula, de ontvangstruimte,
het groen, paden en veel graven zijn
gerestaureerd. De gemeente geeft op deze
plek sinds 2008 weer nieuwe graven uit. n
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Een bijzondere huurder aan het woord

“Mijn droom is op een dag bij
mijn gezin te kunnen wonen”
Vlaardingen-Oost huisvest wel een heel
bijzondere bewoner. Donald Tick, een
geboren en getogen Vlaardinger, werd
in 2003 door de radja van Kupang tot
Raja Muda Kuno benoemd. Dit betekent
vrij vertaald ‘prins van de historie’. Dit
erelidmaatschap ontving hij als bedankje
voor zijn historisch en promotiewerk voor
de regio Timor-Flores en in het bijzonder
voor de koninklijke familie van Kupang.
U bent een autoriteit op het gebied van
Indonesische vorstenhuizen. Hoe is uw passie
ontstaan?
“Ik bracht op mijn dertiende als krantenjongen
het NRC Handelsblad rond en las die dan
’s avonds thuis. Het lezen van deze goed
gedocumenteerde krant wakkerde mijn hobby
aan: het verzamelen van biografieën en foto’s van
staatshoofden. Mijn vader is van Indonesische
afkomst en ik merkte dat ik vooral gefascineerd
was door verhalen over de vele vorstenhuizen
die Indonesië telde. Ik werd steeds gedrevener
om alle vorstenhuizen van Indonesië in kaart te
brengen.”
Hoe komt u aan alle informatie?
“De meeste informatie verkrijg ik via het internet
en via mijn vele e-mailcontacten. Ik reis daarnaast
bijna jaarlijks naar Indonesië en bezoek dan zo
veel mogelijk mensen en vorstenhuizen.”

In 2003 trouwde u met prinses Gusti Yulianitha.
Hoe heeft u uw vrouw leren kennen?
“In 2002 bezocht ik een vorstenfestival en daar
ontmoette ik mijn vrouw. Zij is een afstammelinge van de laatste regerende sultan van Banjarmasin. Mijn vrouw is wiskundelerares en woont
met onze zoon in Indonesië. Het is mijn droom
en gebed dat ik me ooit bij hen kan voegen. Ik
ben drie jaar lang bezig geweest mijn vrouw
en zoon naar Nederland te halen, maar dit was
een slepend traject. Daar zijn we mee gestopt.
Ik zou ooit wel naar Indonesië willen verhuizen,
maar ik kan daar niet makkelijk een baan vinden.
Voorlopig laten we het maar zo.”
Dus u blijft voorlopig in Vlaardingen?
“Ja, ik woon heel prettig in Vlaardingen-Oost met
uitzicht op voormalige boerensloten. Ik hoop dit
uitzicht nog lang te mogen houden en zou het
verschrikkelijk vinden als onze wijk plaats moet
maken voor nieuwbouw. Daarmee zou de sociale
samenhang in de wijk verloren gaan, vind ik.“
Wat doet u met al de kennis die u vergaard
heeft?
“Ik werk al jaren aan een encyclopedie over de
driehonderd vorstenhuizen van Indonesië en
zoals het er nu naar uitziet wordt die in 2016
uitgegeven. Op dit moment deel ik mijn bevindingen vooral op mijn Facebookpagina. Het is
een kick als ik mensen blij kan maken met een
foto, document of schilderij uit de geschiedenis
van de vorstenhuizen. Dat is mijn drijfveer en
daar zal ik nooit genoeg van krijgen.” n

Klantenservice
Waterweg Wonen
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen
Telefoon: (010) 248 88 88
info@waterwegwonen.nl
www.waterwegwonen.nl
mijn.waterwegwonen.nl
Bezoekadres Waterweg Wonen
Burgemeester Van Lierplein 51
Vlaardingen
Algemene openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
8.30 - 16.30 uur
Per 01-01-2015:
maandag tot en met vrijdag
9.00 - 12.00 uur
Noodgevallen buiten kantoortijden:
Telefoon: (010) 248 88 88

Geschillencommissie
Heeft u een klacht over Waterweg
Wonen? Dan horen wij dat graag van u.
Bent u het oneens met onze reactie
op uw klacht dan kunt u zich richten
tot de onafhankelijke Geschillen
commissie. Bekijk in dat geval onze
brochure ‘Geschillencommissie’.
Alle informatie over klachten
kunt u lezen op onze website
www.waterwegwonen.nl of
aanvragen bij ons woonpunt
(010) 248 88 88.
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 dinsdagochtend van 10.00 - 11.00 uur.
Locatie: Floris de Vijfdelaan 140

