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Super trots zijn wij dat de 
eerste paal is geslagen voor Villa 
Delphia. Villa Delphia wordt een 
woongebouw met 36 woningen 
voor verstandelijk beperkten en 
12 sociale huurwoningen in de 
Westwijk. 

Eerste paal Villa Delphia geslagen! 

Stichting Philadelphia begeleidt de 
cliënten met een verstandelijke 
beperking die, naar verwachting eind 
volgend jaar, in Villa Delphia gaan 
wonen. Veel van deze cliënten waren 
op 31 augustus jl. bij de officiële 
handeling aanwezig. Hun gezichten 
straalden van blijdschap. 

“Ik kijk er zo naar uit dat ik in mijn 
eigen badkamer kan douchen en niet 
meer hoef te wachten tot de badkamer 
vrij is”, reageert een enthousiaste 
Bianca de Bruin op haar aanstaande 
nieuwe woning. n

Twee aanstaande bewoners, Bianca de Bruin en Fons Westerdijk, hebben samen met wethouders Versluijs en Oosterom de eerste paal geslagen.
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Samen met Brandweer Rotterdam – 
Rijnmond geven wij u in elke editie 
van Watermerk tips waarmee u zelf 
uw brandveiligheid kunt vergroten. 
We laten graag de specialisten 
aan het woord. Deze editie Peter 
Schuurmans, over elektrische 
apparaten. 

“Brand die ontstaat door een elektrisch 
apparaat komt vaak door onverstandig 
gebruik. Bewoners hebben hier dus zelf 
behoorlijk wat invloed op. Ik geef dan ook 
graag wat simpele maar belangrijke tips.” 

Wasdroger
“Haalt u de 
was uit de 
wasdroger? 
Maak dan gelijk 
het pluizen-
filter schoon. 
Sommige 
bewoners doen 
dit te weinig of 

nooit. Onverstandig, want dit is een belang-
rijke oorzaak van brand bij wasdrogers.” 

Geen sponsoring meer mogelijk
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe 
Woningwet in werking getreden. In deze 
Woningwet staat beschreven dat woning-
corporaties geen geld meer mogen 
besteden aan sponsoractiviteiten. 
Wij vinden dat jammer, want met onze 
bijdrage wilden we bijdragen aan een mooi 
en bruisend Vlaardingen. Een stad waar 
ieder met plezier kan wonen.  
Verzoeken voor sponsoring kunnen wij  
dan ook niet meer honoreren.  

Stekkers en stekkerdozen
“We zien vaak dat mensen heel veel 
stekkers steken in één stekkerdoos. 
Probeer stekkers (met name die van de 
grote stroomgebruikers) zo veel mogelijk 
te verdelen in de woning. Daarbij is het 
belangrijk dat de warmte van elektrische 
apparaten weg kan (denk bijvoorbeeld 
aan de laptop, oplader of router). Zorg 
dat deze vrij liggen, zodat er geen brand 
ontstaat. En natuurlijk haalt u de stekker uit 
het stopcontact als uw mobiele telefoon 
opgeladen is.“

Electrische deken  
“Straks in de herfst en winter, is het weer 
tijd voor een elektrisch deken. Gebruik de 
deken bij voorkeur een korte tijd voordat 
u naar bed gaat en zet deze uit als u gaat 
slapen. Gebruikt u de deken niet? Vouw 
deze dan niet op, maar rol de deken op. 
Bij het vouwen kunnen de elektrische 
draadjes in de deken sneller beschadigen. 
Waardoor de kans op brand groter is.”

TV  
“Heeft u nog een ouderwetse televisie 
(geen plat scherm), zet dan altijd de tv 
helemaal uit en niet op stand-by.” n

Speciaal voor onze huurders: 
het leefbaarheidsbudget 
Met het leefbaarheidsbudget kan een 
bewoner een bijdrage van Waterweg Wonen 
aanvragen voor een initiatief dat past bij het 
schoon, heel en veilig houden van zijn buurt 
of wijk of dat bijdraagt aan prettig wonen. 
Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakacties, 
gezamenlijke tuinprojecten enz. Wilt u weten
hoe u een leefbaarheidsbudget kunt 
aanvragen? Kijk dan op www.waterweg-
wonen.nl/ik-ben-huurder/leefbaarheid/ n

Brandveilig wonen in 
uw eigen woning 
Ga verstandig om met elektrische apparaten! 

Nieuwe Woningwet verbiedt 
sponsoring door Waterweg Wonen
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Het leveren van een bijdrage 
aan een prettige woonomgeving 
vinden wij heel belangrijk. De 
gemeente en Waterweg Wonen 
geven daarbij extra aandacht aan 
buurten waar herstructurering 
plaatsvindt of die kwetsbaar zijn. 
Zo stelt Waterweg Wonen twee 
wijkmeesters aan die zich bezig 
houden met de sociale aanpak in 
een deel van de Westwijk. Een 
van deze wijkmeesters is Mieke 
Dooren. Wij stellen haar graag 
aan u voor.   

Mieke Dooren werkt ruim anderhalf 
jaar als wijkmeester bij Waterweg 
Wonen. “In de Westwijk ben ik bij 
sommige bewoners al wel bekend”, 
vertelt Mieke. “Het is de bedoeling 
dat in de komende maanden veel 
meer bewoners mijn naam en gezicht 
gaan herkennen. En dan vooral wat 
ik voor hen kan betekenen. Als 
bewoners mij kennen, hoop ik dat 
ze het mij vertellen als er problemen 
zijn. Bijvoorbeeld bij (dreigende) 
financiële problemen. Het is mijn 
taak om problemen zo vroeg mogelijk 

te signaleren en bewoners op weg 
te helpen. Ik werk veel samen met  
het Sociale Wijkteam. Wij kunnen 
bewoners meestal verwijzen naar de 
juiste (hulp)instantie.” Mieke Dooren 
geeft een voorbeeld: “Het aanvragen 
van toeslagen is voor veel mensen 
moeilijk en wordt daarom vaak niet 
gedaan. Terwijl de huurder of het 
gezin wel in aanmerking komt voor 
bepaalde toeslagen”.

Aanpak sociale problemen 
Mieke Dooren vervolgt: “Wij zijn er 
niet alleen om door te verwijzen bij 
financiële problemen. Veel oudere 
huurders hebben bijvoorbeeld te 
maken met eenzaamheid of hebben 
hulp nodig bij het regelen van 
bepaalde zaken. Soms is het genoeg 
om af en toe een praatje te maken. 
Samen met die huurders probeer 
ik dan te kijken wat er mogelijk is. 
En dan zijn er ook nog huurders die 
door hun gezinssituatie problemen 
ervaren bij bijvoorbeeld de opvoeding 
van hun kinderen. Door echtscheiding 
of vanwege een taalbarrière. Ook 
bij dit soort kwesties willen wij de 
huurders de helpende hand bieden 
door zo vroeg mogelijk te signaleren 
en door te verwijzen naar de juiste 
hulp. Daar kan veel leed mee worden 
voorkomen.”

Portiekgesprekken
Mieke Dooren vindt het belangrijk 
dat bewoners die daar behoefte aan 
hebben, haar weten te vinden. Ze 
benadrukt dat het contact vrijblijvend 
is. “Ik merk dat er bewoners zijn, die 
naar mijn mening wel hulp zouden 
kunnen gebruiken, maar er niet 
voor open staan. Dat respecteer ik. 
Nee is een duidelijk antwoord en 
wij gaan niet aandringen. Om de 
mensen te laten weten wie ik ben 
en wat ik voor ze kan betekenen, 
ben ik vaak aanwezig in de wijk. 
We zullen regelmatig tussen 17.00 
en 19.00 uur zogenoemde portiek-
gesprekken organiseren, waarbij 
bewoners ons kunnen aanschieten in 
de hal van hun flatgebouw. Zo leren 
de bewoners elkaar en ons kennen.”, 
aldus de enthousiaste en betrokken 
wijkmeester. 

Wekelijks inloopspreekuur 
Bewoners kunnen wijkmeester Mieke 
Dooren wekelijks op dinsdagmiddag 
van 13.30-14.30 uur bezoeken tijdens 
het inloopspreekuur in Wijkcentrum 
West aan de Professor Teldersstraat 
10. Op dit spreekuur kunt u ook binnen-
lopen bij medewerkers van het Sociaal 
Wijkteam, gemeente Vlaardingen en 
politie. n

Wijkmeester legt huisbezoeken af in Westwijk
Voor betere signalering problemen

Wijkmeester Mieke Dooren.
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De huurdersraad heeft voortaan zijn
eigen nieuwsbrief ‘Huurdingen’

In de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over 
beleidszaken die voor huurders van sociale 
huurwoningen van belang zijn. Wij laten u ook 
kennismaken met een aantal werkgroepen 
waaraan u kunt deelnemen. De voorzitters van 
deze werkgroepen leggen uit wat er speelt en wat 
u nodig heeft om aan deze werkgroepen deel te 
nemen.

Deze en alle volgende edities van de nieuwsbrief worden 
geplaatst op de website van de Huurdersraad onder de 
naam ‘HUURDINGEN’. Wilt u zich opgeven voor de nieuws-
brief stuur dan een email met uw volledige emailadres aan: 
huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl. 
U ontvangt dan van ons 4 keer per jaar een email met de 
laatste nieuwsbrief. In de email zitten een bijlage en link 
naar onze website. Het is heel gemakkelijk om via deze link 
de nieuwsbrief te bekijken. Alle nieuwsbrieven blijven op 
de website staan waardoor u op ieder moment de gepubli-
ceerde onderwerpen kunt terugvinden. Als er een nieuwe 
editie verschijnt krijgt u automatisch een email met een 
linkje naar onze site waardoor u tijdig op de hoogte wordt 
gebracht van de laatste ontwikkelingen.

In de eerste uitgave van ‘Huurdingen’ vindt u de volgende 
onderwerpen:
•  De bestuurssamenstelling en 2 nieuwe leden die zich 

voorstellen
• Veiligheid in de woningen
• Column van de voorzitter
• In memoriam 2 voorzitters van bewonerscommissies
• Uitnodiging voor de bewonersavond

Voor de tweede uitgave van ‘Huurdingen’ hebben wij een 
aantal onderwerpen in petto:
• Dure scheefwoners
•  Zorgen om huurders die noodgedwongen te duur 

moeten wonen en niet in aanmerking komen voor een 
hypotheek

• Leefbaarheid
• Column van de bestuurstafel
• Een bewonerscommissie aan het woord

Er is weer een 
bewonersavond gepland
Wij nodigen u uit om hieraan deel te 
nemen op woensdag 19 oktober 2016. 
• Ontvangst  19.00 uur
• Aanvang  19.30 uur
• Einde  21.45 uur
• Locatie  Marnixflat

Tot ziens op de bewonersavond en volg ons 
op de website www.huurdersraadwaterweg-
wonen.nl of via de nieuwsbrief ‘Huurdingen’.

Heeft u vragen? Stuur een mail naar 
huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl.
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De bewoners van de Floris de 
Vijfdelaan in de Westwijk zijn 
gestart met uitverhuizen.  
Op 1 juli 2016 kregen de  
61 huurders die er nog woonden 
urgentie. Het jonge echtpaar 
Baysaloglu kon snel een andere 
woning vinden. Zij maakten de 
overstap naar een koophuis in 
Holy. 

Heel blij is het stel met hun nieuwe huis, 
waarvan zij eind juni de sleutel kregen. 
Over de begeleiding van Waterweg 
Wonen is de heer Baysaloglu tevreden. 
“Na de brief kwam een medewerker 
op huisbezoek. Zij legde het proces 
heel duidelijk uit. Ze wees ons op 
de voordelen van kopen. Met mijn 

inkomen en de lage rente was dat goed 
mogelijk.”

Hij vertelt dat zij naast de verhuiskosten-
vergoeding ook nog huurderskorting 
kregen. “Dit omdat wij een voormalige 
huurwoning van Waterweg Wonen 
kochten. Echt een geluk. We wonen nu 
groter en betalen honderd euro minder 
aan woonlasten.” 

Anderhalf jaar de tijd
Holy bevalt heel goed, omdat het er 
rustig is. Toch kijkt het echtpaar redelijk 
positief terug op hun tijd op de Floris de 
Vijfdelaan. “We hebben er bijna anderhalf 
jaar gewoond. Natuurlijk gebeurden er 
wel eens rare dingen, maar zelf heb ik 
daar vrij weinig van gemerkt.”
Net als het echtpaar Baysaloglu zijn veel 
huurders snel in actie gekomen. Half 
augustus is al van twaalf woningen de 

Start uitverhuizing Floris de Vijfdelaan

“We wonen nu groter en 
hebben lagere woonlasten”

Een stortbui? 
4 tips om wateroverlast te voorkomen
Elk jaar is er wel een keer 
wateroverlast. Zo viel er 
afgelopen juni in korte tijd 
zoveel regen dat de straten in 
Vlaardingen blank stonden. Bij 
Waterweg Wonen staat dan 
de telefoon roodgloeiend. We 
proberen iedereen bij te staan, 
maar het is logisch dat de 
wachttijden oplopen in extreme 
omstandigheden. Natuurlijk 
kunt u ook zélf helpen om 
wateroverlast te voorkomen. 
Arie Kroone, opzichter bij 
Waterweg Wonen heeft 4 tips:

1. Hou afvoerputjes op het balkon of in 
de tuin vrij van bladeren of prut. We 
stellen het bijzonder op prijs als u ook 
de putjes op de galerijen in de gaten 
houdt.

2. Heeft u een woning met een 
dakgoot? Zorg dat er zich geen 
takken, bladeren of ander vuil 

ophopen. Woont u een complex? 
Als u ziet dat de dakgoot vol zit, 
geef ons dan op tijd een seintje.

3. Kelderboxen lopen het eerst 
onder bij een stortbui. Zet spullen 
van enige waarde hoog. U bent 
zelf verantwoordelijk voor uw 
bezittingen.

4. Heeft u een tuin? Kies bij 
de inrichting niet alleen voor 
bestrating, maar laat een deel 
van de tuin onverhard. Via tegels 
stroomt het water bij stortbuien 
namelijk direct in het al volle riool. 
In grind of perkjes kan het water in 
de grond wegzakken. U kunt ook 
een regenton neerzetten, waarin u 
water opvangt. n

huur opgezegd. Alle huurders hebben 
bijna anderhalf jaar de tijd om een 
andere woning te zoeken.

Daarna gaat het gebouw tegen de grond 
om ruimte te maken voor nieuwbouw. 
Het hoort bij de herstructurering van 
de Westwijk, onderdeel van Actieplan 
Wonen. Daarin hebben de woningcor-
poraties en de gemeente afspraken 
gemaakt om Vlaardingen te vernieuwen. 
Zo blijft onze stad aantrekkelijk voor 
jong, oud, gezinnen én toekomstige 
bewoners. n
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Waterweg Wonen wil 
huurders graag wijzen op de 
mogelijkheden om energie 
te besparen. Wist u dat het 
ophangen van raambekleding 
zoals gordijnen, luxaflex en 
rolluiken daarbij helpt? 

Hiernaast enkele weetjes:

•  Ongeveer 37% van de warmte gaat 
verloren via uw ramen. Wanneer u 
meer warmte in huis houdt, hoeft u 
minder te stoken.

•  Isolerende raambekleding in huizen 
met dubbel glas bespaart ‘s winters 
tot 15% op de energierekening. In 
vergelijking met enkel glas kan die 
besparing zelfs oplopen tot 37%. 

•  U bespaart het meest als u de 
gordijnen sluit zodra het donker wordt. 

Met raambekleding bespaart u fors op energie

Sinds de realisatie van De Nieuwe 
Vogelbuurt huurt stichting de Spil 
twee woningen in de Putterstraat. 
Deze stichting, met vier locaties 
in Vlaardingen, geeft mensen met 
een verstandelijke beperking een 
warm thuis.  

Bij binnenkomst valt direct de fijne 
huiselijke sfeer op. Aan de keukentafel 
treffen we Lisanne en Ellen. Twee 
gezellige dames die net terug zijn van 
hun werk. Lisanne woont in de Putter-
straat en heeft het echt heel erg naar 
haar zin. “Het is een heel fijn huis, ik 
heb ook een hele mooie kamer. We 
wonen hier met acht mensen, zeven 
dames en één man. We noemen het 
ook wel ons kippenhok”. 
Ellen woont niet in de Putterstraat, maar 
op een andere locatie van de stichting. 
“Het is zo fijn bij stichting de Spil. Ik 
kom nu bij Lisanne op visite, want dat 
is mijn vriendin. Maar mijn huis op de 
Kraanvogellaan is ook heel fijn.”
Sam, begeleider bij stichting de Spil, 
schuift ook aan. “Wij vinden het heel 
belangrijk dat mensen echt thuis 
komen. De mensen die hier wonen 
werken allemaal en komen rond 16.00 
uur thuis. Dan wordt er voor ze gekookt 
en hebben we een zo’n normaal 
mogelijk gezinsleven, waarbij om 

•  Gordijnen die voor de verwarming 
hangen houden warmte tegen.  
De warmte kan dan niet uw 
kamer in. Zorg dus voor passende 
raamdecoratie.

•  Er zijn super-isolerende gordijnen 
te koop. Dit zijn gordijnen met een 
aluminium-coating. Dat is vooral 
een aanrader voor huizen met 
enkel glas. n

20.00 uur iedereen voor de buis zit om 
‘Goede tijden, slechte tijden’ te kijken. 

Er is 24-uur per dag een begeleider 
aanwezig. Deze zorgt voor het reilen en 
zeilen in het huis. Maar iedereen heeft 
ook gewoon taken in het huishouden. 
Net als in een gezin. “Wij doen ons 
werk in dit huis, maar we zijn wel te 
gast in hun huis”. 

Naast het ‘reguliere’ gezinsleven 
onderneemt stichting de Spil ook 

diverse activiteiten. “Wekelijks gaan 
we zwemmen en sommige mensen 
beoefenen ook een eigen sport. 
Daarnaast gaan we weleens uit en gaan 
we een weekend met elkaar op vakantie.”   

Extra handen
Wilt u vrijwilligers werk doen? Stichting 
de Spil is altijd op zoek naar extra 
handen. Met name om leuke dingen 
te doen met de bewoners zoals een 
spelletje of knutselen. Kijk op de website 
www.despilwoonvoorziening.nl n

Samen kijken naar Goede Tijden… 
Een kijkje bij stichting de Spil, locatie Putterstraat 

Gezellig met elkaar in de tuin! V.l.n.r. Ellen, Macy, Sam en Lisanne.
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“Onze begonia’s zijn een echte blikvanger”

Al vijf jaar lang onderhouden 
de heren Van Loopik en 
Lussenburg de plantenbakken 
bij hun seniorenflat aan de 
Columbusstraat. Ze begonnen 
met het perkje aan de voorzijde 
van de flat. Langzamerhand 
kwamen er steeds wat 
bloembakken bij. Inmiddels zijn ze 
elke dag wel in de weer met de 
groenvoorziening rondom de flats.  

Nieuw bedrijfspand Waterweg Wonen 
Aandacht voor duurzaamheid 
In het nieuwe bedrijfspand 
van Waterweg Wonen is veel 
aandacht voor duurzaamheid. 
Volgens de BREEAM-methode 
heeft het nieuwe pand het 
label “very good” behaald. 
Om die reden is er ook een 
klimaatplafond aangebracht.

Met een klimaatplafond wordt de 
temperatuur in het pand geregeld. 
Dit is een zeer duurzame toepassing, 
omdat water de enige energiedrager 

is. Koud water zorgt in de zomer 
voor verkoeling en het warme water 
in de winter voor een aangenaam 
binnenklimaat. Op deze wijze is het 

“Als bewoner wil je toch dat de 
buitenboel er een beetje netjes bij 
staat. We vinden het leuk om te doen 
en zijn er alle dagen mee bezig. De 
bewoners hebben ons wat gereedschap 
gegeven. Van Waterweg Wonen krijgen 
we budget om plantjes en mest van 
te kopen. Dat is allemaal heel netjes 
geregeld”, vertelt de heer Van Loopik. 
“Soms zien we dat de gemeenteperken 
gaan woekeren over de parkeerplaatsen. 
Daar maken we dan melding van. Af en 
toe snoeien we overhangende takken zelf 
weg. Wij vinden het belangrijk dat het 
zicht op de parkeerplaatsen goed blijft. 
Dat voorkomt diefstal en vernieling.”   

Sociale controle
De heer Lussenburg vult aan: “Doordat 
we bijna dagelijks beneden te vinden 
zijn, kunnen we de boel goed in de 
gaten houden. We maken vaak een 
praatje met de bewoners. En helpen 
weleens met het versjouwen van 
spullen bij een verhuizing of opruiming. 
Zolang we dat nog kunnen, doen we dat 
graag”, lacht de heer Lussenburg. 

Op de foto
De heren spreken vol trots over de 

bloembak aan de zijde van de Westha-
venkade. Daar bloeit al zo’n vijf jaar een 
felroze begonia, die veel voorbijgangers 
even stil doet staan. Regelmatig zien 
ze toeristen een foto van de bloembak 
maken. Waterweg Wonen vindt deze 
heren een mooi voorbeeld van hoe 
bewoners met elkaar kunnen zorgen 
voor een leefbare buurt. Onze com- 
plimenten! n

Wat is BREEAM? 
BREEAM is een onafhankelijke 
methode om de duurzaamheid 
van nieuwe gebouwen, bestaande 
gebouwen, gebieden en slooppro-
jecten te meten en te beoordelen. 
Wilt u meer weten over BREEAM? 
Kijk dan op www.breeam.nl.

prettig werken in het gebouw en gaat 
Waterweg Wonen ook heel zuinig om 
met de energie. n

Dhr. Lussenburg (l) en dhr. Van Loopik (r).

Tanks voor koud- en warmteopslag.
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“Klanten weten ons goed te vinden” 

Hoe bevalt het?
“Het is natuurlijk even wennen, maar 
het pand is heel mooi. Het gebouw 
heeft veel glas, is daardoor overzich-
telijk en open. Dat alle medewerkers 
op één locatie zitten, werkt goed. Ook 
de servicedienst en de woonservice 
(voorheen woonwinkel) zitten namelijk 
in dit nieuwe kantoor. Dat is goed voor 
de onderlinge contacten én duidelijker 
voor onze klanten.”

Is er voor klanten iets gewijzigd?
“De huur voldoen via een pinbetaling 
kan niet meer. De huurders die daarvan 
gebruik maakten, hebben we dat op 
tijd laten weten. Zij hebben voor een 
andere betaalwijze gekozen. Verder is 
er niets veranderd.” 

Weten huurders de weg naar van 
Hogendorplaan 1011?
“Zeker. We hielden er rekening mee 
dat mensen later zouden zijn voor 
afspraken, maar dat viel erg mee. 
De meeste klanten weten ons snel 
te vinden. Natuurlijk is ons telefoon-
nummer hetzelfde gebleven. We zijn 
nog steeds telefonisch bereikbaar én 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Na 
12.00 uur werken wij op afspraak. En 
op het klantenportaal mijn.waterweg-
wonen.nl kunnen huurders altijd terecht. 
Dat portaal gaan wij de komende jaren 
verbeteren en uitbreiden. Onze dienst-
verlening wordt steeds digitaler.”

Toch bellen nog veel huurders met 
vragen. Het is soms druk. Wat kunnen 
zij het beste doen?
“Als huurders bellen, is het prettig als 
zij direct hun naam en adres geven. 
En vertellen waarvoor ze bellen. 
Dan kunnen we hen snel helpen. Nu 
duurt dat soms een aantal minuten. 
Wij krijgen gemiddeld vierhonderd 
telefoontjes per ochtend en willen 
graag iedereen op de juiste manier 
verder helpen. Als het heel druk is, 
adviseren wij het later opnieuw te 
proberen. Vooral op maandag om 9.00 
uur is het spitsuur. Mensen die langer 
moeten wachten, raken geïrriteerd.”

Gebeurt dat meer dan vroeger?
“Ik begon hier negen jaar geleden. 
Huurders zijn nu veel mondiger dan in 
die tijd. Dat is niet altijd positief. Soms 
zijn bellers onredelijk. Zij accepteren 
geen ‘nee’ of zijn zelfs onbeschoft. We 
wijzen hen op dat gedrag en beëin-
digen het gesprek als dat niet stopt. 
Daarin zijn we strikter dan voorheen. 

Gelukkig spreken we ook veel vrien-
delijke huurders. Die maken onze dag 
weer goed.” 

Sinds maandag 25 juli is 
Waterweg Wonen gevestigd 
op een nieuwe locatie aan de 
van Hogendorplaan 1011. De 
medewerkers staan er klaar 
voor u. Is er iets veranderd voor 
huurders? We vroegen het aan 
Dennis van de Zand, een van de 
medewerkers van het woonpunt. 

De medewerkers van het woonpunt staan op werkdagen tussen 9-12 uur voor u klaar.

Ook de woonservice en servicedienst in het 
nieuwe kantoorpand

Korte lontjes 
krijgen geen kans
We zien het overal in de 
maatschappij, dus ook bij ons. In 
het contact met Waterweg Wonen 
hebben steeds meer huurders 
een kort lontje. Ze zijn boos omdat 
ze moeten wachten of omdat ze 
ontevreden zijn over de dienstver-
lening. Waterweg Wonen neemt 
klachten altijd serieus. Schelden of 
bedreigen tolereren we echter niet. 
Als huurders onze medewerkers 
onheus behandelen, beëindigen zij 
na één waarschuwing het gesprek. 
Bezoekers die zich ernstig misdragen, 
krijgen een waarschuwingsbrief en 
kunnen alleen nog schriftelijk contact 
met ons opnemen. n
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Sinds mei 2016 wonen Rianne 
en Tim in De Nieuwe Vogelbuurt. 
Ze zijn heel gelukkig met hun 
nieuwe eengezinswoning en 
zeker met de tuin. Rianne: “Ik ben 
echt opgegroeid met een tuin, ik 
was als kind altijd buiten! Heerlijk 
moddertaarten maken.” Tim: “We 
wisten beide dat onze tuin niet 
alleen tegels zou hebben, zeker 
niet. Groen in de tuin is mooi, 
gezond en je beleeft tenminste de 
seizoenen. Maar dan krijg je een 
nieuwbouw woning. Hoe start je 
dan een groene tuin?” 

Groen is meer dan alleen mooi 
Sinds anderhalf jaar bestaat Stichting 
Klavertje Vier in Vlaardingen. Deze 
stichting maakt zich, met een reden, 
sterk voor meer groen in de Vlaardingse 
tuinen. Nelleke (actief bij stichting 
Boombehoud Vlaardingen en Stichting 
Klavertje Vier) geeft uitleg: “We zien 
steeds meer tegels en dergelijke in 
tuinen. Maar groen is juist zo belangrijk. 
Het is niet alleen mooi, maar het zorgt 
ook voor een gezond leefklimaat. Ook 
regelt het beter de temperatuur en je 
krijgt meer leven zoals vlinders, bijen en 
egels in je tuin. Daarbij zorgt een groene 
tuin er ook voor dat het water na een 

“Klanten weten ons goed te vinden” 

V.l.n.r. Tim en Rianne, hovenier Jeroen en Nelleke van stichting boombehoud Vlaardingen.

hevige regenbui op een natuurlijke wijze 
kan worden opgenomen in de grond. 
Dit voorkomt wateroverlast. Tijdens een 
informatiebijeenkomst bij De Nieuwe 
Vogelbuurt hebben we een presentatie 
gegeven. We vroegen welke bewoner 
interesse had in een groene tuin. Zo 
kwamen we in contact met Rianne  
en Tim.”

Tips van de vakman! 
Hovenier Jeroen Hooijmeijer  
(www.desnoepjestuin.nl) is ook betrokken 
bij Stichting Klavertje Vier en heeft samen 
met Rianne en Tim een ontwerp gemaakt 
voor de tuin. “Veel mensen denken dat 
een groene tuin automatisch veel werk is, 
maar niets is minder waar. Een plant die 
in de volle grond staat heeft minder zorg 
nodig dan een plant in een pot. Ik ben 
hovenier en zeer betrokken bij een groene 
en gezonde samenleving. Daarom zet ik 
me in voor dit mooie project.” 

Iedereen kan het
Tim: “We willen mensen inspireren met 
onze tuin! Daarom vertellen we ook 
graag ons verhaal en mogen mensen uit 
de buurt altijd een kijkje komen nemen.” 
Rianne, “iedereen kan een groene tuin 
hebben, probeer het en geniet er van!” n

Groene tuinen 
zijn de toekomst! 
Rianne en Tim geven graag een goed voorbeeld
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Dura Vermeer Bouw Zuid West 
ontwikkelt en bouwt de woningen 
in De Nieuwe Vogelbuurt in Holy-
Zuidoost. Het bedrijf is dus een 
belangrijke partner van Waterweg 
Wonen. Hoe gaat het met de 
bouw? En hoe verloopt de 
communicatie met omwonenden? 
Projectleider Ruud Kruip van Dura 
Vermeer praat ons bij.

Kunt u wat over Dura Vermeer Bouw 
Zuid West vertellen?
“Het is onderdeel van familiebedrijf 
Dura Vermeer, dat al ruim 160 jaar 
bestaat. We ontwikkelen, bouwen en 
renoveren onder andere woningen, 
scholen en kantoren. Dura Vermeer 
heeft zo’n 2500 medewerkers, die met 
trots bij het bedrijf werken. De menta-
liteit is Rotterdams: we houden van 
aanpakken en zijn informeel.” 

Hoe gaat het met De Nieuwe 
Vogelbuurt?
“Ik ben erg tevreden. Fase 1 en 2 
van deelplan De Broedvogel zijn klaar. 
Bij de nieuwe bewoners ontstaat al 
een echt wijkgevoel; ze organiseren 
buurtbarbecues, hebben een eigen 
Facebookpagina en appgroepen.
Eind juni zijn we gestart met de verkoop 
van fase 3 met 26 eengezinswoningen 
en 6 twee-onder-één-kapwoningen. 
Daarvan zijn nog enkele woningen 
beschikbaar. De kopers zijn vaak starters 
en jonge gezinnen uit Vlaardingen en 
Schiedam. Sommigen zijn in hun jeugd 
in Holy opgegroeid en keren nu weer 
terug. Heel bijzonder. Ze komen voor 
de centrale ligging bij scholen, winkels, 
maar ook voor het vele groen en de 
rust. In totaal bouwen wij tot ongeveer 
2020 430 nieuwe woningen.”

Hoe werkt Dura Vermeer samen met 
Waterweg Wonen?
“De samenwerking in de driehoek 
Waterweg Wonen, Dura Vermeer en 
Gemeente Vlaardingen verloopt heel 
prettig. Waterweg Wonen zorgt voor 
de sloop en oplevering. Wij ontwik-
kelen en bouwen, de gemeente richt 
het openbaar gebied in. We hebben 
vertrouwen in elkaar, begrijpen elkaars 
rol en lossen samen problemen op.” 

De bouw duurt nog een hele tijd. Hoe 
zijn de contacten met omwonenden?
“Goed. Een aantal bewoners is nauw 
betrokken bij wat er in de wijk gebeurt. 
We hebben nu ruim 700 volgers op 
Facebook. Via onze pagina houden we 
iedereen op de hoogte over de ontwik-
kelingen in de wijk. Volgers plaatsen wel 
eens klachten over overlast. Uiteraard 
reageren wij dan zo snel mogelijk. 
En laten wij weten óf wij er iets aan 

“Als ik over tien jaar op de koffie kom,  
wil ik gelukkige bewoners treffen” 

kunnen doen. Dat kan niet altijd, maar 
we geven dan wel door hoe lang de 
overlast duurt. Dat waarderen mensen.”

En wat kunnen bewoners verwachten 
van hun nieuwe woning?
“Wij streven in de bouw naar een 
goede mix van betaalbaarheid, kwaliteit 
en duurzaamheid. Zo hebben alle 
woningen zonnepanelen, zodat de 
energiekosten laag uitvallen. En we 
letten echt op de details: de luiken zijn 
bijvoorbeeld niet van kunststof, maar 
van duurder aluminium. Als ik over tien 
jaar bij bewoners op de koffie kom, wil 
ik dat zij nog steeds blij zijn met hun 
woning. En dat omwonenden én alle 
Vlaardingers trots zijn op De Nieuwe 
Vogelbuurt.”

Kijk op www.denieuwevogelbuurt.nl of 
op Facebook @denieuwevogelbuurt n

Uit ons netwerk

Ruud Kruip, projectleider Dura Vermeer.
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Steeds vaker wonen mensen 
die zorg en begeleiding nodig 
hebben niet in een instelling, maar 
zelfstandig. Meestal met steun 
van een zorg- of maatschappelijke 
instelling. Waterweg Wonen vindt 
het belangrijk om de huisvesting 
van deze kwetsbare mensen goed 
te regelen. Voor een deel van deze 
mensen is het uiteindelijke doel 
dat zij zonder zorg of begeleiding 
een woning bij Waterweg Wonen 
kunnen huren. 

Woningcorporaties zijn er voor het 
huisvesten van mensen die een 
kwetsbare positie hebben op de woning-
markt. Bijvoorbeeld omdat zij geen huis 
kunnen kopen. Of omdat zij extra zorg 
nodig hebben. Woningcorporaties bieden 
echter zelf geen zorg of begeleiding aan. 
Goede contacten met zorgpartijen en 
maatschappelijke organisaties zijn daarom 
onmisbaar. Waterweg Wonen werkt al 

Waterweg Wonen maakt heldere afspraken met zorgpartijen

Huisvesting voor kwetsbare 
mensen goed geregeld

jaren nauw samen met dit soort  
organisaties. Ingrid Aaldijk, beleids- 
adviseur: “Wij willen dat kwetsbare 
mensen zichzelf kunnen redden in de 
maatschappij. Daarom moet de zorg of 
begeleiding goed zijn geregeld.”

De afgelopen tijd zijn de Woningwet, 
de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de 
Wet Maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) veranderd. Daardoor was het 
voor Waterweg Wonen nodig om de 
bestaande afspraken met zorg- en 
maatschappelijke organisaties te 
vernieuwen. 

Zorgpartners
Waterweg Wonen tekende in 2015 
daarom samenwerkingsovereenkomsten 
met Ipse De Bruggen, Stichting De 
Spil, Stichting Profila Zorg en Stichting 
Pameijer. Begin 2016 volgden Stichting 
Elckerlyc en Stichting Timon. De 
komende tijd bekijkt Waterweg Wonen 
of nieuwe afspraken nodig zijn met 
Stichting Philadelphia, Zonnehuisgroep 
Vlaardingen, Stichting Odysseus, 
Stichting Focus en Stichting Middin.

“Als ik over tien jaar op de koffie kom,  
wil ik gelukkige bewoners treffen” 

In totaal gaat het om ongeveer 140 
woningen. Zo zijn onlangs twee nieuwe 
eengezinswoningen in De Nieuwe Vogel-
buurt bestemd voor mensen met een 
verstandelijke beperking (zie pagina 6). 
Het nieuwe woongebouw Villa Delphia 
in de Westwijk dat nu gebouwd wordt, 
is een ander voorbeeld van zo’n samen-
werking (zie pagina 1). En in het centrum 
van Vlaardingen wonen mensen met een 
beperking in Stadsleven. In dit gebouw 
zijn eveneens een school en kinder-
opvang gevestigd.

Toekomst
Zijn er in de toekomst nog meer 
projecten te verwachten? Ingrid Aaldijk: 
“Dat hangt af van de doelgroep, de vraag 
en de financiering. Natuurlijk zijn het 
eigenlijk ‘gewone’ huurders die soms 
tijdelijk extra aandacht of ondersteuning 
nodig hebben. De woningen die wij aan 
zorgpartners verhuren gaan dus niet 
ten koste van de reguliere verhuur. Het 
belangrijkste is dat deze afspraken ervoor 
zorgen dat kwetsbare mensen, zonder 
begeleiding, een woning kunnen huren 
bij Waterweg Wonen.” n
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Regelmatig bieden we woningen 
aan in de Robert Schumanring. 
Zou je zo’n woning willen kopen, 
maar deze ook graag willen 
afwerken naar jouw smaak?  
Dat kan prima met het 
KoopCompleet-pakket!

Wat houdt dit in?
• Luxe badkamer met glazen  

douchescherm, inclusief tegelwerk 
en wastafelmeubel; 

• Luxe keuken voorzien van vaatwasser, 
elektrische kookplaat en afzuigkap;

• Comfortabel hangend toilet inclusief 
fraai tegelwerk.

De voordelen van KoopCompleet
• Je kiest zelf uit diverse pakketten van 

keuken tot sanitair;
• Wij hebben een vaste leverancier 

met een scherpe prijs;
• Je hebt géén spaargeld nodig voor je 

nieuwe keuken, badkamer en toilet;
• Bij de oplevering heb je een huis naar 

wens!

Meer weten?
Kijk op www.waterwegwonen.nl > Ik 
wil kopen > bestaande bouw en maak 
een afspraak om te kijken in de model-
woning aan de Robert Schumanring 201 
in Vlaardingen. 

Informeer naar de voorwaarden bij 
Borgdorff Makelaars, telefoonnummer 
(010) 445 31 44. n

Kopen met KoopCompleet-pakket 
Financier uw verbouwing mee
bij de Robert Schumanring!

*) indien huurderskorting van toepassing 
is, geldt deze niet voor het KoopCompleet 
pakket.
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Waterweg Wonen hecht veel 
belang aan de veiligheid van 
huurders. Daarom vervangen we 
alle open verbrandingstoestellen 
(gaskachels en geisers) voor 
een gesloten systeem. Bij een 
gesloten systeem gaan de 
verbrandingsgassen rechtstreeks 
naar buiten. Op dit moment heeft 
Waterweg Wonen nog circa 
1.300 woningen met een open 
verbrandingstoestel. Aan het 
einde van het traject moet dit 
teruggebracht zijn naar nul. 

Is een open verbrandingstoestel echt 
zo gevaarlijk?
Regionaal Coördinator Veilig Leven, 
Peter Schuurmans (Brandweer 
Rotterdam-Rijnmond) geeft daar een 
duidelijk antwoord op: “Open verbran-
dingstoestellen zijn altijd gevaarlijker 
dan gesloten systemen. Bij een open 
verbrandingstoestel is de kans op een 
koolmonoxidevergiftiging vele malen 
groter. Bij een gesloten systeem gaan 
de verbrandingsgassen rechtstreeks 
naar buiten.  

Helaas maakt de brandweer dergelijke 
vergiftigingen regelmatig mee. Jaarlijks 
moeten er in Nederland gemiddeld 150 
mensen opgenomen worden in een 
ziekenhuis en 11 mensen overleven 
een dergelijke vergiftiging niet.”

Hoe pakt Waterweg Wonen dit aan? 
Joost van den Bergh begeleidt dit traject 
bij Waterweg Wonen: “Het wordt een 
intensief traject. De komende maanden 
worden alle voorbereidingen getroffen 
en we verwachten deze maand de 
eerste huurders te kunnen informeren. 
Om de werkzaamheden goed te 
kunnen uitvoeren wordt er gewerkt in 
fasen. We hebben onszelf twee jaar 
de tijd gegeven om alle werkzaam-
heden te kunnen uitvoeren. Het is een 

mooie klus, die er vooral voor zorgt 
dat huurders veilig wonen in hun eigen 
huis.”

Hoe worden de werkzaamheden  
uitgevoerd? 
Feenstra is één van de partijen die 
deze werkzaamheden uitvoert voor 
Waterweg Wonen. Siegfried Gonesh, 
manager bij Feenstra: “Natuurlijk is 
er altijd sprake van overlast als er 
werkzaamheden worden uitgevoerd in 
de woning. Wat we doen is de overlast 
zo veel mogelijk beperken. Daarom 
worden zo veel mogelijk de werkzaam-
heden gecombineerd en binnen één 
werkdag afgerond. Dat betekent dus 
één dag overlast en dan klaar!” n

In het kader van veilig wonen:
Waterweg Wonen vervangt 
alle open verbrandingstoestellen 
(gaskachels en geisers) 
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Woordzoeker De gegeven woorden zijn -in 
alle richtingen- in het diagram 
verborgen. Sommige letters zijn 
meer dan een keer gebruikt. 
Plaats de resterende letters in 
het oplossingsbalkje voor de 
oplossing van deze puzzel.

Doe mee met de woordzoeker.  
Mail de oplossing naar:  
puzzel@waterwegwonen.nl

De oplossing van de nieuwe 
puzzel kan ingestuurd worden 
tot zondag 6 november 2016.
Uit de goede inzendingen  
wordt een winnaar getrokken.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
Per 25 juli gaan wij verhuizen naar de  
van Hogendorplaan

De trotse winnaar is mevrouw Haynes. Zij 
won VVV bonnen ter waarde van 50 euro  
en een prachtige bos bloemen. Van harte 
gefeliciteerd!

Actieplan wonen, 

Afvoerputje, Begeleiding, 

Begonia, Bladeren, 

Bloembakken, 

Brandveiligheid, Breeam, 

Buurtpreventie, Buurt 

whatsapp, Dakgoot, 

Dienstverlening, 

Duurzaamheid, 

Eengezinswoning, 

Elektrische deken, 

Energiebesparing, Frisse 

neus, Groene tuinen, Herfst, 

Hovenier, Huisvesting, 

Huurder, Huurderskorting, 

Informatiebijeenkomst, 

Klachten, Koopwoning, 

Korte lontjes, Netwerk, 

Ochtendrood, 

Raambekleding, 

Samenwerking, 

Servicedienst, Slapen, 

Sociale controle, Sociale 

verhuur, Stekker, 

Tuinbestrating, Veilig wonen       

Villa Delphia, Vlaardingen, 

Waarschuwingsbrief, 

Wachttijden, Wandelen, 

Wateroverlast, 

Westhavenkade, 

Woonservice, Zorgpartijen
?

!. .
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Huurders die een melding willen doen 
of met een andere reden contact met 
Waterweg Wonen willen opnemen, 
weten niet altijd hoe ze het snelst 
geholpen worden. Langskomen, 
bellen, via mijn.waterwegwonen.nl? 
Wij helpen u graag op weg. Lees 
hieronder meer. 

Ik wil een melding doen. Hoe word ik 
het snelst geholpen? 
Via mijn.waterwegwonen.nl kunt 
u online meldingen doen, op elk 
moment van de dag, zeven dagen per 

week. U kunt bij het invullen van uw 
melding meteen aangeven wanneer u 
de reparatie wilt laten uitvoeren. Snel 
en simpel. Wilt u liever bellen? Dat 
kan. Bel dan op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur naar (010) 248 88 
88. Houd er rekening mee dat tussen 
9.00 en 10.00 uur de meeste mensen 
bellen en de wachttijd het langst is. 

Mijn melding heeft haast. Maar als ik 
bel, krijg ik een antwoordapparaat. 
Als u met Waterweg Wonen belt, krijgt 
u eerst altijd een keuzemenu te horen. 

Sinds kort hebben wij een nieuwe 
telefooncentrale en is dit keuzemenu 
anders dan voorheen. Op welk tijdstip 
u ook belt, u kunt altijd kiezen voor de 
optie om doorgeschakeld te worden 
naar een medewerker om een spoed-
melding te doen. Onder spoedgevallen 
verstaan wij een kapotte verwarming 
in de winter, een liftopsluiting of een 
verstopt toilet. Een kapot raam of een 
verstopte gootsteen zijn geen spoed-
gevallen en kunnen wachten tot de 
volgende werkdag. n

Vragenrubriek

Kent u de Touwbaan 
aan de Baanstraat in de 
Vettenoordsepolder? En wist u 
dat deze al in 1611 werd gesticht 
en dus al meer dan 400 jaar 
bestaat? Touw was nodig voor 
vissersnetten en tuigage van de 
haringschepen. De Touwbaan was 
daarom van groot belang voor de 
stad. Eerst gebeurde de productie 
op het open veld. Het touw werd 
gedraaid langs rijen bomen.

Pas in 1873 werd de baan overkapt 
met een ‘tweedehands’ overkapping 
uit Schiedam. Op z’n hoogtepunt was 
de touwbaan wel 350 meter lang. De 
kap hield het uit tot begin jaren ’70, 
waarna de huidige replica in 1975 ervoor 
terugkwam. In 2013 en 2014 kreeg dit 
deel van de Touwbaan een uitgebreide 
opknapbeurt. Terecht, omdat dit rijksmo-
nument onlosmakelijk is verbonden met 

Veelzijdig Vlaardingen

Touwbaan nauw verbonden 
met onze historie

de historie van Vlaardingen. Niet voor 
niets is het een deel van het Beschermd 
Stadgezicht. Een stukje van onze stad 
om zuinig op te zijn! En als u een kijkje 
gaat nemen bij dit prachtige stukje in 
Vlaardingen, mag een bezoek aan Coisas 
& Loisas niet ontbreken! Een lunchroom 
en Bed and Breakfast, gevestigd in het 
voormalige kantoor/opslag gebouw van 
de Touwbaan en tevens rijksmonument, 
dat zeker de moeite waard is! n

Coisas & Loisas.

Oude Touwbaan.
Nieuwe Touwbaan.
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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 - 12.00 uur.
Na 12.00 uur werken wij op afspraak.

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

 

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

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

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

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

In deze editie van Watermerk spreken 
we met een 65-jarige bewoner uit de 
Westwijk, mevrouw Oortgijs. Zij deelt 
haar portiek met zeven gezinnen en 
heeft haar buren voorgesteld een 
WhatsApp-groep aan te maken.

Hoe kwam u op het idee om een 
WhatsApp-groep aan te maken?  
“Ik woon al veertig jaar in deze buurt en 
helaas gaat hij de laatste jaren achteruit. 
Er schijnt dat hier nogal wat drugs gedeald 
worden en dat zorgt voor een onveilig gevoel. 
Ik ben al lid van Buurt WhatsApp Vlaardingen. 
Het leek mij een goed idee om met mijn 
directe buren een aparte groep aan te 
maken.“ 

“Met de Buurt WhatsApp 
voelen we ons veiliger” 

In welke gevallen gebruiken u en uw buren 
de WhatsApp-groep? 
“We hebben afgesproken dat we elkaar 
inseinen als er iets aan de hand is. De 
app-groep is niet bedoeld voor het uitwis-
selen van onbenulligheden. Maar alleen om 
elkaar te waarschuwen of als er nood aan de 
man is. We gebruiken hem bijvoorbeeld niet 
om door te geven dat we op vakantie zijn. 
Dat bespreken we gewoon mondeling.”

Hoe reageerden uw buren op uw voorstel? 
“Iedereen reageerde meteen positief. Ik had 
een briefje bij mijn buren in de bus gedaan. 
Daar hoefde ik helemaal niet achteraan te 
gaan. Ik kreeg direct antwoord. Ik vond dat 
best bijzonder, want het is niet zo dat wij met 
alle buren evenveel contact hebben. Het was 
heel fijn dat ze allemaal meteen enthousiast 
waren.” 

Heeft u de WhatsApp-groep al een keer 
nodig gehad? 
“Nee, gelukkig hebben we nog geen alarm 
hoeven slaan. Maar ik kan oprecht zeggen 
dat ik het een veilig idee vind. We kunnen 
elkaar snel bereiken en helpen als dat nodig 
is. In ons portiek wonen ook een paar alleen-
staanden. Ik kan me voorstellen dat het voor 
hen ook prettig is.” n

Doe mee met 
Buurt WhatsApp
Wilt u meewerken aan een veilige buurt? 
En op de hoogte blijven van wat er in 
uw buurt gebeurt? Doe dan mee 
met de Buurt WhatsApp. Kijk op 
Facebook.com/buurtwhatsappvld 
of bel naar 06-28 33 01 14.


