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Kinder kerstwensen
Naast het kantoor van 
Waterweg Wonen zijn er ook 
drie basisscholen gerealiseerd. 
Wij waren begin december 
op bezoek bij het Avonturijn. 
Daar maakten we kennis met 
6 kinderen uit de groepen 
6, 7 en 8. Kijken ze uit naar 
de komende kerstperiode? 
En hebben ze ook een mooie 
(kerst)wens voor ons? 

Methan - 9 jaar
“In de kerstvakantie gaan we altijd naar 
familie. Soms naar Turkije, maar dit jaar 
niet. Dit jaar blijven we in Nederland. 
We gaan altijd lekker eten met elkaar en 
soms hebben we ook een uitje, bijvoor
beeld naar een pretpark. Kerstwens? 
Ik hoop dat ik mooie kerstdagen heb.”

Asude - 11 jaar
“Ik ga bij mijn oma logeren in Utrecht. 
Ontzettend gezellig! Mijn ooms en 
tantes komen dan ook vaak langs. Met 
mijn oma doe ik leuke dingen, bijvoor
beeld naar de bioscoop.”

Isa - 10 jaar 
“Wij vieren kerstmis altijd bij opa en 
oma. Dan doen we lekker gourmetten, 
dat vind ik zo gezellig. En natuurlijk 

cadeautjes uitpakken. Dat hoort er bij. 
Wat ik wil hebben dit jaar? Ik weet al 
dat ik een hoverboard krijg dit jaar. Mijn 
kerstwens: de hele familie bij elkaar.”

Koharu – 11 jaar 
“Wij zijn een echt kerstfamilie! We 
houden van de kerstboom en met mijn 
vader zet ik altijd vrolijke kerstdorpjes 
neer op de kast. We houden ook altijd 
een groot kerstdiner en met oud en 
nieuw steek ik samen met mijn vader 
wat vuurwerk af. Mijn kerstwens: “Dat 
iedereen op de wereld gelukkig is en 
goed kan leven.”

Mohammed – 11 jaar 
“In de kerstvakantie hou ik van chillen. 
Ik kijk graag naar Disneyfilms op Netflix. 
Verder steek ik graag wat vuurwerk af 
met oud en nieuw. Mijn kerstwens: 
“Geen oorlog meer in de wereld.”

Mohammed – 12 jaar
“Ik hou van uitslapen en uitrusten. Daar 
is de kerstvakantie een mooie tijd voor. 
Oud en Nieuw is bij ons echt een feest 
met de familie. We steken dan met elkaar 
vuurwerk af. Mijn kerstwens: “Oorlog 
slaat nergens op, raar gedoe, daar 
moeten we gewoon mee stoppen”. n

V.l.n.r. boven: Methan, Asude, Isa.  
V.l.n.r. onder: Mohammed (12 jaar), Mohammed (11 jaar), Koharu 
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Onze digitale klantenservice, mijn 
Waterweg Wonen, is in februari 2017 
gedurende een week niet te gebruiken. 
 
De reden hiervoor is dat wij overstappen 
naar nieuwe computer programmatuur.  
Wij willen namelijk nóg efficiënter werken 
en onze processen verder standaardiseren. 

De omzetting staat gepland voor half 
februari. In deze periode kunnen we tijdelijk 
een deel van onze computerprogramma’s 
niet gebruiken. Wij proberen er voor te 
zorgen dat u hier zo min mogelijk last van 
ondervindt.
Houd onze website en Facebookpagina in 
de gaten voor meer informatie. n

De algemene ruimten in complexen 
moeten schoon en leeg zijn. 
Een schoon portiek en galerij 
vergroot uw woonplezier en 
draagt bovendien bij aan uw eigen 
veiligheid. Ambulancepersoneel en 
brandweerlieden moeten overal  
snel kunnen komen. 

Bankjes, fietsen, kinderwagens, tv’s: ze 
mogen er niet staan. Waterweg Wonen 
organiseert daarom sinds vorig jaar elke 
maand leeghaalacties voor portieken. Omdat 
de acties in heel Vlaardingen een succes 
zijn, breiden wij die in 2017 uit naar galerijen. 

Hoe werkt het? 
Eerst stickeren onze wijkmeesters de 
spullen in portieken en galerijen die weg 
moeten. Denk ook aan kastjes, tafeltjes 
en grote bloempotten. Alleen kleine 

bloempotten tot veertig centimeter mogen 
blijven staan. 

Na minimaal een week volgt de leeghaal
actie. Als bewoners de gestickerde spullen 
niet hebben opgeruimd, dan vernietigen wij 
deze. Alle zwerfafval ruimen we op. Alleen 
fietsen gaan drie maanden in de opslag. Als 
de eigenaar zich niet meldt, gaan de fietsen 
naar een goed doel. De leeghaalacties 
dragen zo bij aan een schoon en veilig 
complex, waar het prettiger wonen is. n

Klantportaal in februari 2017  
tijdelijk niet te gebruiken

Leeghaalacties nu ook op galerijen
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Eind augustus tekenenden 
gemeente Vlaardingen en 
Waterweg Wonen een 
samenwerkingsovereenkomst 
voor de realisatie van de 
eerste mijlpaal in de Westwijk. 
Een goede start! Maar er 
gaat meer gebeuren in de 
Westwijk. Procesmanager 
Allard Nieuwstraten en 
conceptontwikkelaar Gerard 
Koppelman nemen ons mee in 
de plannen voor deze wijk. 

Twee nieuwe torens
Het nieuwe centrumgebied strekt zich 
uit van de Van Baerlestraat locatie tot 
en met de Floris de Vijfdelaan locatie, 
tussen de Dirk de Derdelaan en de 
Jacob van Beierenstraat.

“Er komen twee nieuwe woontorens 
in het centrum van de Westwijk. De 

eerste toren wordt gebouwd naast 
de Albert Heijn en de andere toren 
komt op de voormalige locatie van 
de Wilibrodus kerk (kruising van de 
Doctor Wiardi Beckmansingel en de 
Marnixlaan). Deze torens worden, na 
selectie, gebouwd door Synchroon 
die in een eerder stadium ook het 
van Hogendorpkwartier hebben 
gerealiseerd in de Babberspolder. 
In totaal komen er ca. 70 a 75 
appartementen in het duurdere 
huursegment. Naar verwachting start 
de bouw in 2017 en kunnen in 2019 
de mensen hun woning betrekken.”

Sporthal + appartementen 
“In dezelfde periode wordt er ook een 
sporthal gebouwd in hetzelfde gebied. 
Deze komt op het Erasmusplein met 
daarnaast een appartementencomplex. 
Dit zijn 50 appartementen voor de 
sociale verhuur. In januari 2017 presen
teren vier partijen hun plannen voor 
dit project en maken de gemeente 
Vlaardingen en Waterweg Wonen een 
definitieve keuze voor een ontwik
kelaar.”

Omgeving Valkenhof en  
Floris de Vijfdelaan 
“De Floris de Vijfdelaan, Valkenhof 
hoog en Valkenhof laag worden in 
2018 gesloopt. We zijn al gestart met 
de uitverhuizing. Gezien de relatief 
oudere bewoners van de Valkenhof 
laag is er veel aandacht voor intensieve 
en persoonlijke begeleiding. Na de 
sloop in 2018 is het plan dat er direct 
gestart kan worden met de bouw. We 
verwachten ca. 60 appartementen 
te bouwen en ca. 120 eengezins
woningen. Naar verwachting komen 
er 50 eengezinswoningen in de 
sociale verhuur en worden de overige 
woningen aangeboden voor koop of 
de duurdere huur.” 

Hoe ziet de Westwijk er uit over  
20 jaar?
“De Westwijk is een groene, ruime 
wijk waar je graag wilt wonen. Het 
karakter van de wijk is behouden, 
maar sluit wel aan bij de wensen van 
nu. En de woningen die gerealiseerd 
worden zijn (zo veel mogelijk) energie
neutraal.“ n

Mogelijk voorbeeld en plattegrond van het toekomstige Erasmusplein en de sporthal.

De Westwijk krijgt een nieuwe impuls 

“Opbouwen vanuit het brede centrumgebied” 

Van Baerlestraat
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Prestatieafspraken met de gemeente zijn gemaakt

Streven naar  
betaalbare woningen  
voor alle Vlaardingers 
Eind november waren de 
prestatieafspraken voor 2017
2021 klaar. Vijf partijen werkten 
aan die afspraken. Dat zijn de 
gemeente, Waterweg Wonen, 
woningcorporatie Samenwerking 
en de beide Huurdersraden. 
De overeenkomst gaat over 
álle sociale huurwoningen 
in Vlaardingen. Wat staat er 
precies in? Wat merkt de 
huurder ervan? Dat vertellen 
Harrie Bosch, directeur
bestuurder van Waterweg 
Wonen en Hans Riemens,  
lid van de Huurdersraad 
Waterweg Wonen. 

Was het ingewikkeld om afspraken 
te maken?
Bosch: “We maken die vaker met de 
gemeente. Het was wel de eerste 
keer dat beide Huurdersraden aan 
tafel zaten. Dat is voor iedereen 
even wennen. Ik vond dat onze 
Huurdersraad zijn werk nauwgezet en 
constructief deed. Mijn complimenten 
daarvoor.” 
Riemens: “Als Huurdersraad zijn we 
een gelijkwaardige partner in het 
overleg. Dat heeft de regering zo 

geregeld. Goed meepraten vraagt 
echter nogal wat van vrijwilligers. Je 
moet veel lezen en goed analyseren. 
Deze gesprekken doen we gelukkig 
met zijn drieën. Leo van der Lubben en 
Jos Sloot waren ook betrokken.”

Waarom zijn die prestatieafspraken er? 
Bosch: “In 2008 en in 2014 hebben 
we in het Actieplan Wonen de hoofd
lijnen voor Vlaardingen tot 2030 
afgesproken. In de prestatieafspraken 
houden we de vinger aan de pols. In 
de tussentijd verandert de omgeving 
namelijk. Denk maar aan de econo
mische crisis. Aanpassingen zijn regel
matig nodig.”

Kunt u een paar belangrijke  
afspraken noemen?
Bosch: “Aan de hoofdlijnen van het 
Actieplan Wonen houden we vast. We 
streven voor Vlaardingen nog altijd naar 
12.000 sociale huurwoningen in 2030. 
Met de ontwikkeling van HolyZuidoost 
en de Westwijk blijven we doorgaan. 
Nieuw zijn de afspraken voor de 
portiekflats in de Indische Buurt. Deze 
195 woningen gaan we niet slopen, 
maar renoveren. Verder gaan we in 
2017 extra investeren in duurzaamheid. 
In nieuwe, energieneutrale woningen 
aan de Samuël Esmeijerstraat in de 
Westwijk bijvoorbeeld. Belangrijke 
thema’s zijn verder betaalbaarheid en 
doorstroming.”

Aan welke onderwerpen hecht de 
Huurdersraad vooral?
Riemens: “Die laatste twee onder
werpen zijn voor ons heel belangrijk. 
Woningen moeten betaalbaar blijven. 
Wij merken namelijk dat er veel 
huurders zijn met betalingsproblemen. 
We zien steeds meer dure scheef
woners, dus gezinnen met een te dure 
huurwoning. Daarom is afgesproken 
dat Waterweg Wonen ten minste 
5.640 woningen beschikbaar houdt 
met een huurprijs tot 628 euro. Tot 
dat bedrag kunnen huishoudens die 
recht hebben op huurtoeslag een huis 
huren. Dat zijn de nieuwe regels van 
het rijk voor passend toewijzen. Goede 
doorstroming vinden wij verder van 
groot belang. Wij willen het senioren 
makkelijker maken te verhuizen. Eenge
zinswoningen in de sociale huursector 
zijn namelijk schaars. Waterweg Wonen 
gaat daarom de doorstroomcoaches 
breder inzetten.”

Zijn er nog andere belangrijke  
punten voor u beiden?
Bosch: “Passend toewijzen is begin 
2016 ingevoerd. Dat betekent dat 
huishoudens alleen een vrijgekomen 
woning kunnen gaan huren die past 
bij hun inkomen. Het kan dure scheef
woners voorkomen. In de praktijk 
wijzen woningcorporaties in de 
regio een ander percentage van hun 
woningen toe aan huishoudens die 
recht hebben op huurtoeslag. 
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Dat geeft verschillen. De gemeente 
gaat regionaal afspraken maken, zodat 
die toewijzing gelijk is.”
Riemens: “Het is goed dat Waterweg 
Wonen daarnaast aan preventie doet. 
Bijvoorbeeld door gesprekken te 
voeren met nieuwe huurders. Het 
belangrijkste is en blijft natuurlijk dat 
er voldoende betaalbare woningen 
moeten zijn. De huurverhoging blijft 
daarom in 2017 beperkt.”

Wat merken de huurders van de 
prestatieafspraken?
Bosch: “Met bewoners van de Indische 
Buurt gaan we in gesprek over de 

renovatie in 2017. Omwonenden van 
de Samuël Esmeijerstraat zien dat we 
gaan bouwen. Huurders gaan ervaren 
dat we betaalbaarheid belangrijk 
vinden. Dat zien zij terug in een matige 
huurstijging.”
Riemens: “Sociale huurwoningen 
blijven beter beschikbaar én betaalbaar. 
En door de herstructurering worden 
de Vlaardingse wijken gevarieerder. Ik 
woon zelf in Babberspolder en ervaar 
het elke dag. Jong, oud, arm en rijk, 
van verschillende afkomst: iedereen 
woont door elkaar. Dat vindt de 
Huurdersraad belangrijk.” 

Bent u blij met het resultaat van  
het overleg?
Riemens: “Door de goede wissel
werking zijn wij naar een hoger ‘level’ 
gekomen. De Huurdersraad is tevreden 
met het resultaat. Hoewel wij regel
matig de confrontatie aangingen, bleef 
de dialoog goed.” 
Bosch: “Zeker. Persoonlijk denk ik dat 
het overleg eenvoudiger kan. Volgens 
de nieuwe Woningwet moeten we de 
afspraken jaarlijks updaten. Voor de 
Huurdersraad en onze medewerkers 
kost dat veel tijd. Misschien kunnen we 
de gesprekken beperken tot de hoofd
lijnen.” n

 

Welke afspraken zijn onveranderd?
• In Vlaardingen streven we naar 12.000 sociale  

huurwoningen in 2030 
• Waterweg Wonen zorgt voor ten minste 8.400 sociale 

huurwoningen in 2030
• Waterweg Wonen streeft ernaar dat in 2030 80% woningen 

een A, B of Clabel heeft
• In HolyZuidoost en de Westwijk gaat de herstructurering 

door, met als doel gevarieerde en aantrekkelijke woonwijken

Wat is nieuw?
• Waterweg Wonen zorgt dat ten minste 5.640 woningen met 

een huurprijs tot 628 euro beschikbaar blijven
• Jongeren tot 23 jaar krijgen voorrang bij een deel van de 

sociale huurwoningen die blijvend een huurprijs tot 410 euro 
hebben

• De gemeente bekijkt of regionale urgentieregels voor te hoge 
woonlasten kunnen aansluiten bij de landelijke regels voor 
passend toewijzen

• Portiekwoningen in de Indische Buurt worden niet gesloopt, 
maar gerenoveerd

• In de Samuël Esmeijerstraat gaat Waterweg Wonen 
zogenaamde Nulopdemeterwoningen bouwen

• In twee wooncomplexen (650 woningen) gaat  
Waterweg Wonen biomassa in plaats van fossiele brandstof 
gebruiken

De belangrijkste  
prestatieafspraken 20172021 
(prijspeil 2016)

Hans Riemens (Huurdersraad)

Harrie Bosch (Waterweg Wonen)
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Naar een andere wereld:

De burger aan de knoppen
Wat zou u doen als u uw straat 
twee maanden kunt afsluiten 
voor verkeer? En die kunt 
inrichten naar uw eigen zin? In 
het Belgische Gent deden ze 
het als proef. Dat leverde veel 
nieuwe buurtcontacten en meer 
samenredzaamheid op, vertelde 
Tom Palmaerts.

Hij was een van de sprekers op de 
jaarlijkse belanghoudersdag. Waterweg 
Wonen organiseerde die voor samen
werkingspartners als de Huurdersraad, 
zorgpartijen, de gemeente en vele 
anderen. Het doel? Samen inspiratie 

opdoen voor de plannen van morgen. 
De wondere wereld van innovaties 
stond op deze dag centraal. Met in de 
hoofdrol de burger, die steeds meer 
zelf aan de knoppen draait. Niet alleen 
in Gent, maar ook in Eindhoven. Zo 
vertelde hoogleraar Nico Baken over 
een project in die stad. Bewoners 
kunnen er ‘big data’ gebruiken om hun 
woning slim aan te passen. 

De Burger Meester!
Onze Vlaardingse burgemeester Bert 
Blase vertelde over zijn plan waarin 
de bewoner centraal staat. Ook hij 
stelt de bewoner centraal. Daar kreeg 
hij later zelfs landelijk aandacht voor 
onder de naam Code Oranje. Zijn plan: 
De Burger Meester! Hij heeft een 

Vlaardingse Stadsagenda gemaakt 
van alles wat er leeft bij actieve Vlaar
dingse bewoners en clubjes mensen. 
Bewoners hebben de ruimte om 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen situatie en buurt. Dat vraagt 
om een andere houding van de politiek: 
meer werken vanuit het doel, minder 
vanuit regels. 

Na de sprekers was het tijd voor hapjes 
van Hotspot Hutspot uit Rotterdam. 
Ook een mooi initiatief, want kansarme 
jongeren zijn er de chefkoks. De 
dag leverde veel inspiratie op voor 
Waterweg Wonen én alle belang
houders. n

Wij wensen 
iedereen  
fijne kerstdagen 
en een goed 
nieuwjaar



7d e c e m b e r  2 0 1 6

Regelmatig horen wij van 
huurders dat zij last hebben 
van ongedierte in of om hun 
woning. In veel gevallen bent 
u zelf verantwoordelijk voor de 
bestrijding ervan. In een aantal 
gevallen niet. 

Zo helpt Waterweg Wonen u bij de 
bestrijding van faraomieren of kakker
lakken. En bij wespennesten in de gevel 
van uw huis of in de openbare ruimtes 
van uw flatgebouw.

Een bedrijf dat u kunt inschakelen voor 
ongediertebestrijding is Irado. Het 
telefoonnummer is (010) 262 10 00. 
Op www.irado.nl vindt u ook tips over 
ongediertebestrijding. n

Geef ongedierte geen kans
U bent zelf verantwoordelijk voor de 
bestrijding van muizen, vlooien, luizen, 
mieren, torren, zilvervisjes, enzovoorts. 
Nog beter is om ongedierte te 
voorkomen. Gooi geen etensresten 
van het balkon, want dat trekt 
ratten en muizen aan. Verder zijn 
in huis een goede ventilatie, regel
matig schoonmaken en het vermijden 
van vocht heel belangrijk. 

Soms is het nodig dat u uw woning 
laat ontsmetten om het ongedierte 
effectief te bestrijden. U moet dit zelf 
regelen. 

Niemand hoeft zich te vervelen tijdens de kerstvakantie

Kom naar Jeugdstad!
Tijdens de kerstvakantie vindt ook dit jaar Jeugdstad weer plaats. 
Kinderen van 5 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om de  
verschillende leuke activiteiten te ontdekken. Kijk voor alle  
activiteiten en meer informatie op www.jeugdstad.nl. n

We starten het pilotproject: 

Cameratoezicht bij de Londenweg en de Madridweg
Over de Madridweg en Londenweg 
krijgt Waterweg Wonen met regelmaat 
klachten. Er is overlast, denk daarbij 
aan vandalisme, vernieling, vervuiling 
en overlast van hangjeugd. Samen 
met de wijkcoördinator, wijkagenten, 
teamleider van het sociale team, 
jongerenwerker en de flatcommissie 
zijn er diverse acties ondernomen. 
Bewoners hebben ook ingestemd met 
de aanstelling van een complexbe
heerder. Desondanks zijn de klachten 
nog niet voldoende verholpen. Op 
verzoek van onder andere de flatcom
missie gaat Waterweg Wonen over tot 
een pilot “Cameratoezicht”. 
Bewoners Ria, Tonny en Annie en 
complexbeheerder Martin hebben 

zich, samen met anderen, ingezet om 
deze pilot te kunnen starten. 

Ria: “Vorig jaar hebben we een actie 
gehouden. Het was echt niet prettig 
om hier te wonen. We wilden gelijk 
camera’s, maar Waterweg Wonen wilde 
hier niet direct aan meewerken. De 
woningcorporatie vindt de privacy van de 
bewoners erg belangrijk. Wij wilden dit 
graag veranderen en zijn dan ook heel 
blij dat we nu deze pilot mogen draaien.”

Hopen op minder overlast
Tonny: “We hopen gewoon echt dat de 
overlast minder wordt. En als het dan 
uit de hand loopt kan Martin (complex
beheerder) de beelden terug zien en 

waar nodig overdragen aan de politie.”
Annie: “Ja dat zou echt fijn zijn. Het is 
gewoon ontzettend vervelend als er 
visite komt en de hal ziet er niet uit. 
Dat is toch geen gezicht.”

Om het project te mogen starten 
moest minimaal 70% van de 
bewoners akkoord gaan. Ria, Tonny 
en Annie hebben handtekeningen 
verzameld om dit voor elkaar te 
krijgen. Dat is gelukt en voor het einde 
van 2016 worden de camera’s aange
bracht. Daarbij worden bezoekers 
(conform de privacywetgeving) 
geattendeerd op de aanwezigheid van 
de camera’s. Waterweg Wonen zal na 
een jaar de resultaten evalueren. n
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De Raad van Commissarissen 

(RvC) houdt toezicht op het beleid 

van de directeurbestuurder en in 

het algemeen de gang van zaken 

binnen de woningcorporatie. 

De RvC van Waterweg Wonen 

bestaat uit vijf leden. We 

spreken de heer Schouwenaars 

over het werk van de RvC.

Wat merken de huurders van het 
werk van de RvC? 
“De invloed van de RvC raakt vooral 
de hoofdlijnen van het beleid van 
Waterweg Wonen. De begroting, 
huurbeleid, investeringen, besluiten 
over woningverbetering, sloop en 
nieuwbouw. Het werk van de RvC 
speelt zich met name af op de achter
grond en daarom investeert de RvC 
extra energie in het onderhouden van 
de relatie met de huurders. Wij zijn 
aanspreekbaar en horen graag wat de 
huurders bezig houdt. Twee leden van 
de RvC zijn benoemd op voordracht 
van de huurders. Dat ben ik en mijn 
collega Sigrid Pikker. Als u iets wilt 
delen met de RvC kunt u dit het beste 
kenbaar maken aan de Huurdersraad 
van Waterweg Wonen.” 

Wat is typerend voor Waterweg 
Wonen? 
“Waterweg Wonen heeft een hele 
sterke focus op Vlaardingen. Samen 
met de gemeente en Woningstichting 
Samenwerking werken we geleidelijk 
aan een transformatie en verbetering 
van de woningvoorraad. 

Als je dieper kijkt dan valt de hoge 
mate van professionaliteit en betrok
kenheid van de medewerkers van 

Waterweg Wonen op. De organisatie 
is steeds bezig om stap voor stap te 
verbeteren. In de dienstverlening aan 
huurders, maar ook in de efficiency 
binnen de eigen organisatie. Zo is 
Waterweg Wonen er de afgelopen 
jaren steeds in geslaagd de kosten van 
de eigen bedrijfsvoering te verlagen. 

Wat verder nog opvalt aan Waterweg 
Wonen is dat het een corporatie is die 
zijn middelen actief inzet ten behoeve 
van de volkshuisvesting. De corporatie 
is financieel degelijk, maar heeft geen 
overdreven ‘vet op de botten’. Er zijn 
dan ook veel investeringen nodig in 
Vlaardingen. De afgelopen jaren is veel 
geïnvesteerd in het verbeteren van 
woningen en buurten, en dat zal ook in 
de komende jaren doorgaan, met name 
in de Westwijk.”

Hoe ziet de toekomst voor  
Waterweg Wonen er uit?
“De toekomst is natuurlijk moeilijk te 
voorspellen, maar twee elementen 
zullen zeker voorkomen in de 
toekomst van Waterweg Wonen. 
Natuurlijk de verdere uitvoering van 
het Actieplan Wonen en als tweede 
de energietransitie. Nederland staat 
aan het begin van een omscha
keling van fossiele brandstoffen naar 
hernieuwbare energiebronnen. De 
eerste stappen zijn gezet, maar het 
meeste werk ligt in de toekomst. 
Als verhuurder van woningen speelt 
Waterweg Wonen hier ook een 
belangrijke rol in. In het bedrijfsplan 
2016 – 2019 zijn er dan ook extra 
investeringen in duurzaamheid 
voorzien.” n

V.l.n.r.: De heer drs. F. Verschoor (voorzitter), Mevrouw drs. S.L. Pikker, Mevrouw drs.  
W.A.P.J. Caderius van Veen RA, De heer drs. H. Schouwenaars en Mevrouw mr. I.M. Haisma.

Maak kennis met 

De Raad van Commissarissen  
van Waterweg Wonen 

W a t e r m e r k
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Op 12 april 2016 is de Wet 
Doorstroming Huurmarkt 
aangenomen. Op 1 januari 2017 
hanteert Waterweg Wonen 
een nieuw huurprijsbeleid. Wat 
betekent dit nieuwe beleid voor u 
als huurder of woningzoekende? 

Waarom een aangepast  
huurprijs beleid?
De huren van sociale huurwoningen zijn 
lange tijd alleen met inflatiepercentage 
verhoogd. De enige mogelijkheid die 
corporaties hadden om extra huurverho
gingen te realiseren was door huren bij 
nieuwe huurders te verhogen. Daardoor 
zijn verschillen ontstaan tussen zittende 
en nieuwe huurders groot geworden. 
Vooral starters en doorstromers zijn daar 
de dupe van geworden. De huursom
benadering doet veel meer recht 
aan de relatie tussen de huur en de 
kwaliteit van de woning en brengt meer 
evenwicht op de woningmarkt. 

Wat blijft hetzelfde? 
Zodra een huurder een woning opzegt 
bieden wij de woning aan via Woonnet
Rijnmond. Woningzoekenden kunnen 

reageren met de woonpas via de 
website van WoonnetRijnmond. In de 
advertentie staat aangegeven hoe hoog 
de maandelijkse huur is van de woning. 

Zo was het eerst
Vroeger werd de huurprijs bij een 
nieuwe verhuring op peil gebracht 
met de streefhuur. De streefhuur is 
de huurprijs die een woningcorpo
ratie vraagt bij een nieuwe verhuring. 
Dat betekende vaak dat een zittende 
huurder een lagere huurprijs betaalde 
en bij een nieuwe verhuring werd de 
prijs verhoogd naar de streefhuur die 
voor een woning kan worden gevraagd. 

Zo gaan we het doen:  
huursombenadering 
Bij huursombenadering krijgt niet 
elke woning dezelfde huurver
hoging. Waterweg Wonen stelt de 
streefhuur vast die de woningen, 
gezien de kwaliteit en omvang, 
moeten opbrengen. Woningen die nu 
relatief te laag zijn, krijgen een hogere 
huurverhoging dan woningen die op 
het goede prijsniveau zitten. Via de 
maximale huursom stijging reguleert 
de overheid de totale stijging van de 
huren van corporaties. Jaarlijks wordt 

het stijgingspercentage van 1 of 2% 
boven de inflatie vastgesteld door de 
rijksoverheid. 

Wat betekent dat voor de  
woningzoekende? 
Wij verhogen de huurprijs niet meer 
bij het vrijkomen van een woning. 
Vaak zullen de woningen die wij op 
WoonnetRijnmond aanbieden een 
lagere huurprijs hebben dan u tot nu 
toe gewend was. Dat kan natuurlijk erg 
gunstig zijn. Het is dan wel goed te 
realiseren dat bij een lagere huur, naar 
verwachting, de jaarlijkse huurverhoging 
hoger zal zijn.

Wat betekent dat voor onze huurders? 
Bij de jaarlijkse huurverhoging wordt er 
per woning gekeken naar de streefhuur 
en de huurprijs die u daadwerkelijk 
betaald. Is de huurprijs die u betaalt ver 
onder het niveau van de huurprijs die wij 
nastreven? Dan krijgt u een verhoging 
die er voor zorgt dat u naar de streef
huurprijs toegroeit. Is de huurprijs die 
u betaalt hoger dan de huurprijs die wij 
nastreven, dan verhogen wij per 1 juli 
de huurprijs niet. Zo komen alle huur  
woningen via de jaarlijkse huurronde 
geleidelijk op ons prijsniveau. n

Ons nieuwe huurprijsbeleid

Wat betekent dat voor u?

Woningzoekend? Verleng elk jaar uw inschrijving
Wilt u binnenkort een nieuwe 
woning? Of bent u niet op zoek, maar 
wel gehecht aan uw inschrijfduur? 
Verleng dan elk jaar uw inschrijving 
bij Woonnet Rijnmond. U betaalt 
daarvoor tien euro per jaar. 

Deze bijdrage betalen woningzoe
kenden sinds 29 juni 2015. Alleen 
mensen die echt op zoek zijn, staan 
nu op de lijst. Helaas vergeten 
sommige mensen te verlengen. 
Dan zijn zij hun inschrijfduur kwijt. 
Belangrijk om te weten: Waterweg 
Wonen kan dat niet terugdraaien. 

Daarom twee tips:

1. Zorg dat uw juiste emailadres bij 
Woonnet Rijnmond bekend is. U 
ontvangt namelijk twee keer een 
verlengingsverzoek per mail. Staat er 
geen mailadres bij uw gegevens, dan 
ontvangt u de verlengingsverzoeken 
per post. 

2. Verlengen via de website  
www.woonnetrijnmond.nl is heel 
makkelijk. Is uw inschrijfduur bijna 
verlopen? Als u inlogt verschijnt er 
een zwarte balk in beeld met de 
tekst ‘Inschrijving verlengen’. Eerst 
vult u uw gegevens in, daarna kunt 
u direct tien euro betalen via een 
eenmalige machtiging of IDEAL. n
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Huurders die in onze Marnixflat 
wonen, kennen deze ‘andere’ 
Marnix in de Westwijk vast 
wel. Vier jaar geleden werd een 
splinternieuw revalidatiecentrum 
met die naam gebouwd. Hier 
kunnen ouderen revalideren na 
bijvoorbeeld een heupoperatie. 
Elbert van Tilborg, regiomanager 
Vlaardingen bij Argos Zorggroep, 
vertelt over de visie van het 
centrum. En over hoe belangrijk 
de banden met de buurt en met 
Waterweg Wonen zijn.

Kunt u iets vertellen over Marnix? 
“Het is onderdeel van Argos Zorggroep, 
die vooral in de regio Rijnmond werkt. 
Ons centrum telt 154 bedden en richt 
zich op revalidatie en preventie. Ons doel 
is dat mensen zo snel mogelijk weer op 
de been zijn. Zo kunnen zij weer op een 
goede manier naar huis. Liefdevolle en 
deskundige zorg is ons kenmerk.”

Wie zijn uw patiënten?
“De meeste zijn 65plussers, die na 
bijvoorbeeld een heup of knieoperatie 
nog niet naar huis kunnen. Wij helpen 
daarnaast oudere mensen, die door 
allerlei oorzaken de regie over hun 
leven kwijt zijn. Alle patiënten bieden 
wij therapie op maat. Daarvoor blijven 
zij hier maximaal 92 dagen. We hebben 
ook een afdeling overbruggingszorg 
voor patiënten die wachten op een plek 
ergens anders.”

Hoe komen Vlaardingers bij u terecht?
“Meestal via ziekenhuizen uit de hele 
regio. Patiënten kunnen vaak een 
voor keur aangeven voor een revalidatie
centrum. We merken dat Vlaardingers het 

heel prettig vinden om in hun eigen stad 
te revalideren. Wij bieden uiteraard ook 
zorg aan mensen uit andere gemeenten.”

Hoe zijn de contacten met de buurt?
“Heel goed. Senioren uit bijvoorbeeld 
de Marnixflat zijn van harte welkom om 
in onze brasserie een warme maaltijd 
te gebruiken. Ook wonen zij hier soms 
bijeenkomsten bij. Zo heeft pas een 
politieagent verteld hoe ouderen kunnen 
reageren als er ’s avonds iemand voor 
de deur staat. Verder volgen buurtbe
woners hier fitness of Taichilessen. 
Daarvoor kunnen ze een strippenkaart 
bij ons kopen. Iedereen is welkom. Wij 
willen graag een verbindende functie in 
de wijk vervullen.”

Waarom is die verbindende functie van 
belang?
“Senioren moeten steeds langer thuis 
blijven wonen. We merken dat veel 

“Vlaardingers vinden het prettig om  
in de buurt te kunnen revalideren”

mensen vereenzamen. Door activiteiten 
dichtbij te organiseren, willen wij dat 
voorkomen. Daarom bieden wij ouderen 
ook samen met de gemeente de Argos 
Mobiel. Dat is vervoer van deur tot deur. 
Die brengt ouderen naar de stad. Of via 
een overstap naar het zwembad van 
DrieMaasStede in Schiedam, waar het 
water lekker warm is.” 

Hoe belangrijk zijn de contacten met 
Waterweg Wonen?
“Van groot belang. Wij hebben in het 
wijkcentrum regelmatig overleg met alle 
wijkorganisaties, onder meer Waterweg 
Wonen. Als woningcorporatie heeft 
zij een goed zicht op welke behoeften 
ouderen in de wijk hebben. Samen 
kunnen we eraan bijdragen dat mensen 
langer thuis kunnen wonen.” n

Uit ons netwerk

Elbert van Tilborg.Marnix revalidatiecentrum.
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Op 1 december 2016 ging de 
eerste paal van Vlaardings Geluk 
III de grond in. Niet zomaar een 
‘eerste paal’, maar de allerlaatste 
van Babberspolder Nieuw. Een 
mooi moment om terug te blikken 
met twee hoofdrolspelers van 
deze succesvolle wijkvernieuwing. 
Dat zijn Allard Nieuwstraten, 
procesmanager bij Waterweg 
Wonen, en René Veeren, 
projectleider namens de 
gemeente Vlaardingen.

Hartstikke trots én tevreden zijn ze 
allebei. Nieuwstraten: “Toen ik in 2000 
bij Waterweg Wonen kwam werken, 
bestonden de eerste plannen voor deze 
herstructurering. Natuurlijk waren er 
tegenstanders. Bij sommige bewoners 
was er onzekerheid. Maar nu is de klus 
bijna klaar. Dat voelt als een droom die is 
uitgekomen. Mensen staan in de rij om 
in Babberspolder Nieuw te wonen. Dat is 
prachtig.” 

Van achterstandswijk naar visitekaartje van Vlaardingen

Nieuwe hart van Ambacht
Ook René Veeren herinnert zich de start 
in 2000. Als baas van de juristen was hij 
destijds betrokken bij het opstellen van 
de contracten. Sinds 2009 is hij project
leider. In de woorden van Nieuwstraten 
kan hij zich helemaal vinden. “Toen 
was BabberspolderOost een achter
standswijk, met alle problemen van 
dien. De wijk is nu het visitekaartje van 
Vlaardingen én het nieuwe hart van de 
wijk Ambacht.” Beiden noemen de trans
parante samenwerking als de grootste 
succesfactor. De gemeente, Waterweg 
Wonen, de projectontwikkelaars ERA 
Contour en Synchroon, de bewoners 
en winkeliers hadden daarin elk hun rol. 
Inmiddels staat dit bekend als het Vlaar
dings model, waar andere steden met 
belangstelling naar kijken. 

Op de toekomst gericht
Wat heeft deze succesvolle samen
werking de stad Vlaardingen en zijn 
inwoners opgeleverd? Nieuwstraten en 
Veeren zijn het hierover roerend eens. 
“Babberspolder Nieuw is een gevari
eerde woonwijk met woningen waar 
vraag naar is. Met een schitterend nieuw 

“Vlaardingers vinden het prettig om  
in de buurt te kunnen revalideren”

winkelcentrum en een prachtig scholen
complex”, meent Veeren. Nieuwstraten 
vult aan: “Het is een wijk waarmee Vlaar
dingen de toekomst aankan. Het heeft 
een diversiteit aan woonvormen en een 
goede mix van koop en huurwoningen. 
BabberspolderOost is overigens niet de 
enige plek waar we dat zo aanpakken. 
In Holy en de Westwijk gaan we dat 
mínstens zo goed doen.” 

Bewoners maken zelf de wijk
Natuurlijk is Babberspolder Nieuw nog 
niet helemaal klaar. De bouw van Vlaar
dings Geluk III is net van start. Dat alle 
75 woningen verkocht zijn, geeft aan hoe 
populair de wijk onder Vlaardingers is. 
Begin 2018 verwacht ERA Contour deze 
op te leveren. Ook de groene wiggen 
krijgen in de loop van 2017 hun defini
tieve inrichting. “Wij verwachten dat we 
over ruim een jaar een mooi opleverings
feest kunnen vieren. Dan betitelen wij de 
wijk als ‘af’. Maar ‘af’ is een wijk eigenlijk 
nooit. Dingen veranderen tijdens het 
ontwikkelproces, maar ook tijdens het 
wonen. Bewoners maken zélf de wijk, 
die constant in beweging blijft”, besluit 
Nieuwstraten. n

“Mensen staan in de rij om in
 Babberspolder Nieuw te mogen wonen”



W a t e r m e r k1 2

Het was liefde op het eerste 
gezicht. Dat kwam vooral door  
het overweldigende uitzicht.  
Joop (71) en Alie (66) Bloothoofd 
kijken elke dag uit op de skyline 
van Rotterdam. Sinds juni wonen 
ze op hoogste verdieping van het 
complex De Keerkring aan de Van 
Maanenstraat in Babberspolder. 
Ze kochten het appartement 
van 114 vierkante meter van 
Waterweg Wonen.

Ze lieten hun eengezinswoning aan de 
Amalia van Solmslaan in Holy achter, die 
zij 38 jaar geleden kochten. “Het werk 
in de tuin werd teveel en het huis te 
groot. Vijf kamers voor ons tweeën, dat 
was echt niet nodig. Met een wasma
chine op zolder blijf je naar boven lopen”, 
vertelt Joop Bloothoofd. Reden genoeg 
om naar een appartement uit te kijken.

Ontzettend veranderd
Ze waren het liefst in Holy gebleven, 
maar daar konden ze niet slagen. “Een 
makelaar wees ons op deze flat. Toen 
we gingen kijken, waren we meteen 
verkocht. Vroeger zou ik er nog niet aan 

dénken om in Babberspolder te gaan 
wonen. Maar de wijk is ontzettend 
veranderd. De nieuwe woningen, het 
park, het winkelcentrum: het ziet er 
allemaal goed uit. We missen ‘De Loper’ 
met Albert Heijn en Jumbo wel, hoor. 
Maar we raken eraan gewend. Het is 
ook prettig dat het station Vlaardingen 
Oost dichtbij is.”

Kennismaken
Bij de bezichtiging waren ze snel om. 
De grote ramen, het balkon, de ruime 
woonkamer: het sprak het echtpaar aan. 
Dat bovenburen bij dit topappartement 
ontbreken en de galerij maar twee 
woningen telt, vonden ze fijn. De koop 

Echtpaar verhuisde van eengezinswoning naar koopappartement in De Keerkring

“We kijken uit op de skyline van Rotterdam”
was dus zó gesloten. Joop Bloothoofd: 
“Toen we gingen klussen, kwam onze 
buurman direct kennismaken. Ook 
mensen van beneden hebben we snel 
ontmoet. We hebben meteen gevraagd 
of ze geen last van de verbouwing 
hadden. Het is ons laatste huis, dus 
we hebben alles goed aangepakt. 
De keuken, badkamer en toilet zijn 
vernieuwd.” 

Een heel eind lopen
Het echtpaar is bijzonder tevreden over 
hun nieuwe stek. Als Joop Bloothoofd 
toch een nadeel moet noemen, is dat 
de flat maar één lift telt. “Als die niet 
meer werkt, is tien hoog een heel eind 
lopen.” En als hun zoon uit Friesland 
met zijn gezin overkomt, zijn de slaap
kamers eigenlijk te klein. Meevallers 
zijn er ook, bijvoorbeeld het buiten 
zitten. “We dachten dat er teveel wind 
zou staan. Maar we hebben afgelopen 
zomer juist vaak op het balkon gezeten. 
Met dat mooie uitzicht. Nee, wij zouden 
hier echt niet meer weg willen.”

Ook interesse om een appartement te 
kopen? Kijk op www.waterwegwonen.nl 
bij ‘Ik wil kopen’. Waterweg Wonen heeft 
een breed aanbod van appartementen 
op loopafstand van winkels, openbaar 
vervoer en andere voorzieningen. nZelfs tijdens mistig weer is het uitzicht van 

de heer en mevrouw Bloothoofd prachtig.
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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, van de 
Afdeling Veilig Leven, over veilige 
feestdagen. 

“December is natuurlijk de tijd om het 
gezellig te maken in huis. Met een paar 
simpele tips kunt u veilig genieten van 
de feestdagen. 

De kerstboom
Kunstbomen vatten veel minder snel 
vlam dan ‘echte’ bomen. Kiest u wel 
voor een ‘echte’ boom zorg dan dat 
deze vochtig blijft en zet natuurlijk  
elke boom stevig neer. Eventueel  
met een touwtje en een spijkertje aan 
het plafond. Let ook op de snoeren  
van de kerstboomverlichting niet 
beschadigd zijn. 

Plaats de boom nooit naast de deur. 
Als het dan toch fout gaat, blokkeert 
deze de vluchtweg. U kunt de boom 
het beste aan de andere kant van de 
kamer plaatsen. We komen het af en 

toe nog tegen, maar echte kaarsjes in 
de boom zijn natuurlijk levensgevaarlijk. 

Gourmetten / fonduen 
Het hoort er natuurlijk helemaal bij, 
maar let wel op met snoeren. Leg deze 
zo neer dat niemand er over kan vallen 
en zo de hele set meeneemt in zijn 
val. En vul eventueel de spiritus van de 
fondueset pas bij als deze helemaal uit 
is! Verder is het altijd een goede tip om 
een passende deksel er bij te hebben, 
zo blust u een vlam in de pan. 

Kerststukjes 
Simpele regel, steek nooit een kaars 
aan in een kerststukje. De kans op 
brand is echt heel groot. U kunt 
natuurlijk wel een waxinelichtje branden 
op een onbrandbare ondergrond. 

Zet het kerststukje altijd goed op het 
midden van de tafel en zorg dat het 
stevig staat. 

Vuurwerk 
Wilt u vuurwerk kopen? Houdt u zich 
dan aan de regels en tijden van het 
afsteken. 
Draag tijdens oud en nieuw buiten 
een veiligheidsbril, ook als u niet zelf 
het vuurwerk afsteekt. Gooi nooit 
met vuurwerk! Gebruikt u vuurpijlen? 
Steek deze dan altijd af in een fles met 
een laag zand erin zodat deze niet kan 
omvallen. Daarbij is een afsteeklont 
altijd een hele veilige optie.” 

We wensen u natuurlijk mooie en 
veilige feestdagen! n

Brandveilig wonen in uw eigen woning

Geniet verstandig van de  
feestdagen 
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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 29 januari 2017.
Uit de goede inzendingen  
wordt een winnaar getrokken.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
Reparatieverzoek? Plan direct een 
afspraak via www.waterwegwonen.nl

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

Woordzoeker Watermerk november 2016

© gossepuzzels baambrugge 2016

G E W D I R D A M R A A H N E L E G N E
V N D S B R A N D V E I L I G H E I D N

O I E T W H E S Y R E L A G K O U D E K

R E V R T U W O N I N G Z O E K E N D E
S U N O B U G O U R M E T T E N O D T I

T W E O E R M A I L A D R E S W W E O P
C J S I L D S A L E K K E R N Y E N O R

O A T W A E S T R Y G N E A K I K N P E
L A A A N R R E O N I N L T N Y N E D C

L R A G G S N G L L I P I S E M E N N R
E S H E H R T E Y B E X C R U L R G E E

C D C N O A E K L I O H F Z K L U E Z A

T A S E U A S N T L R S I L E R B U I T
I G M N D D I C F Y O E E Z A K E R U I

E V V E E U A V V E K B Y W E T D E D E
V E A V R Y W I L L I G E R S W E R K G

E R N R S A N O E A O T S I P E O R F E
V L D E D G T S P U A T A O L S G E L B

E I A V A C S O D L V R P I R O E T O I

R C L A G E O E E A E W D E T S I N O E
W H I L N T N M K Z U V G I T I C I H D

A T S I L N O A P E I N E M N E N W C S
R I M D I E N L E L I C U R N G L I S N

M N E E V T F N I L E Z H T F M E P G E
I G U R I U S A S P I X R T L E Z N N E

N W E E V I S I T E K A A R T J E S A U

G D T N E V D A K K A A R S J E S S Z W
E G E W N E D N O L O N G E D I E R T E

Actieplan Wonen, Advent, 

Belanghoudersdag,  

Brandveiligheid, 

Cameratoezicht, Centraal, 

Collectieve Verwarming, 

Complex, Dennengeur, 

Duizendpoot, Engelenhaar, 

Ezel, Feestmuziek, 

Galerij, Goede Buren, 

Gourmetten, Huurdersraad, 

Initiatief, Inschrijving, 

Kaarsjes, Keerkring, 

Kerstvakantie, Ketel, Koud, 

Lekkernijen, Londenweg, 

Madridweg, Mailadres, 

Marnixflat, Muzieklessen, 

Nieuwjaarsdag, Oliebollen, 

Ongedierte, Opleverfeest, 

Oud en Nieuw, Piek, Pilot, 

Recreatiegebied, Revalideren, 

Schaatsen, Skyline, Slingers, 

Sneeuw, Sneeuwpop, 

Stol, Strooiwagen, Tafel, 

Vandalisme, Verlichting, 

Visitekaartje, Vlaardingen, 

Voedselbos, Vorst, Vrede, 

Vrijwilligerswerk, Winter, 

Woningzoekende, IJzel, 

Zangschool     
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 Sommige woningen van Waterweg 
Wonen zijn uitgerust met collectieve 
verwarming, ook wel blokverwarming 
genoemd. Dit houdt in dat de woning 
is aangesloten op een collectieve 
CVinstallatie. De huurder heeft dus zelf 
geen ketel. Waterweg Wonen krijgt hier 
regelmatig vragen over, zoals:

Waarom gaat mijn verwarming niet aan 
als het koud is? 
De collectieve installaties staan altijd 

aan van 1 oktober tot en met 1 april. 
Tussen 1 april en 1 oktober schakelt 
de blokverwarming alleen in als de 
buitentemperatuur lager is dan 15 oC. 
Dat gaat automatisch. Overigens is 
Waterweg Wonen niet verplicht om 
in die periode warmte te leveren. 
Dit is vastgelegd in de ‘algemene 
voorwaarden warmtelevering’. Is het 
eind mei buiten 16 oC, dan zal de 
verwarming dus niet aanslaan. Dan 
kan het fris aanvoelen in huis. 

Ik heb de verwarming uit staan, maar 
toch worden de verwarmingsbuizen in 
mijn huis warm. Hoe kan dit? 
Bij blokverwarming lopen de verwar
mingsbuizen van de CVketel door 
het hele gebouw. Stel, uw buurman 
draait de radiator open. De warmte 
kan dan via verwarmingsbuizen in uw 
woning naar die van hem lopen. Uw 
radiator zal niet warm worden, maar 
de buizen wel. Hier is verder niets 
aan te doen. n

Vragenrubriek

Twee jaar geleden werd het 
Voedselbos aan de rand van de 
Westwijk geopend. Het bos is 
een combinatie van natuur en 
duurzame voedselproductie. 
Jeroen Hooijmeijer, initiatiefnemer 
en beheerder van het Voedselbos 
geeft uitleg.

“Het Voedselbos is meer dan alleen een 
recreatiegebied voor Vlaardingers. De 
vele fruit, vrucht en notenbomen en 
andere eetbare beplanting leveren een 
steeds grotere oogst op. De vrijwilligers 
van Stichting Voedselbos Vlaardingen 
gaan deze producten lokaal verkopen. 
Met de opbrengst willen we het 
onderhoud van het bos betalen”, vertelt 
Jeroen Hooijmeijer. 

“We proberen ook omzet te halen 
uit het organiseren van leerzame 
projecten voor scholen en bedrijven in 
de regio. Bijvoorbeeld appels plukken 
met kinderen. Of een boomplantdag 
voor scholen of bedrijven. Kinderen en 
volwassen genieten dan volop van de 

Veelzijdig Vlaardingen

Voedselbos bij Westwijk: park vol lekkernijen

natuur. Met de opbrengst doen we iets 
nuttigs.”

Genieten
Een van onze huurders uit de Westwijk, 
Maria Ramos, doet vrijwilligerswerk 
in het Voedselbos. Zij zegt: “Mensen 
uit de buurt kunnen hier genieten van 
de natuur en het lekkers dat het bos 

Vrijwilligster Maria Ramos.

te bieden heeft. Elke vrijdag is het 
vrijwilligersdag. Wij werken dan aan het 
onderhoud van het bos of doen obser
vatierondes. Dat is zo ontzettend leuk 
om te doen!” Bent u nieuwsgierig naar 
het Voedselbos? Neem eens een kijkje 
in dit mooie stukje Vlaardingen!

www.voedselbosvlaardingen.nl. n



 

W a t e r m e r k

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 stellen we u voor aan een 
bijzondere huurder van Waterweg Wonen. 
Roosje Slooter uit de Vettenoordse Polder 
is een muzikale duizendpoot. Ze maakt zelf 
muziek en heeft een enorme drijfveer om 
andere mensen te laten ervaren wat muziek 
met je kan doen. 

In welke bands speel je?
“Ik treed regelmatig op met mijn mijn band 
‘Roos Zingt’ op bedrijfsfeestjes en zakelijke 
borrels. Daar spelen we als muzikale 
omlijsting covers. Daarnaast maak ik als 
‘Baby Spice’ deel uit van ‘Totally Spice’, 
een Spice Girlstribute band. Met deze band 
treed ik op vele 90party’s in het hele land 
op. Die themafeesten zijn heel populair en 
rap uitverkocht. Het is enorm leuk om te 
doen. Zeker omdat we spelen in grotere 
zalen als Tivoli en De Melkweg.”

Van welke muziek houd jij? 
“Als ik optreed met ‘Roos Zingt’, dan speel 
ik graag nummers van Dolly Parton, Norah 
Jones, Shania Twain, Stevie Wonder en 
Michael Jackson. Thuis luister ik graag naar 
Janne Schra, voormalig zangeres van de 
band Room Eleven.”

Je geeft ook les? 
“Ja, ik heb inmiddels in Vlaardingen en 
Schiedam vijf kinderkoren onder de naam 
Villa Voice opgericht. Met de kinderen zing 
ik hippe kinderliedjes van ZangExpress en 

Roos zingt… en heel Vlaardingen 
mag het horen!

top 40muziek. Daarnaast geef ik ook les op 
scholen. Op basisschool De Ark in Holy doe 
ik nu een muziekproject via KADE40. Hierbij 
ga ik alle klassen langs. Ik laat de kinderen 
genieten van zingen en muziek maken. Dit 
doe ik ook op andere scholen in Vlaardingen. 
De kinderen kunnen, als ze dat willen, na 
een project op school verder zingen bij Villa 
Voice. Dan kunnen zij doorgroeien. Ik werk 
op de scholen volgens de ZangExpressme
thode. Daarbij coach ik de leerkrachten bij 
het geven van aansprekende muzieklessen. 
Zo gaat muziekonderwijs na afloop van het 
project door.”

Wat vind je zo leuk aan lesgeven? 
“Ik wil graag de vreugde die muziek mij 
brengt delen met andere mensen. Zingen 
geeft je zelfvertrouwen en is een goede 
uitlaatklep. Voor kinderen is dit heel 
belangrijk. Ze kunnen er hun creativiteit in 
kwijt. Op latere leeftijd en op de arbeids
markt hebben ze daar alleen maar profijt van. 
Het geeft mij energie en voldoening om ook 
op deze manier met muziek bezig te zijn.”

Welke ambities heb je? 
“In de toekomst hoop ik nog meer Villa 
Voicelocaties op te starten. Zo kan ik mijn 
eigen zangschool verder laten groeien. In 
combinatie met zelf blijven optreden is dat 
het leukste wat er is.”

www.rooszingt.nl n


