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Waterweg Wonen hecht veel 
belang aan uw veiligheid. Wij gaan 
daarom al onze woningen vanaf 
2017 gratis voorzien van een of 
meer rookmelders. Dat doen we 
stap voor stap. U krijgt bericht als 
uw woning aan de beurt is.

Brandveiligheid vinden wij bijzonder 
belangrijk. Wist u dat u met een 
werkende rookmelder veel meer kans 
heeft om bij een brand tijdig uw woning 
te verlaten? Deze kan dus van levens-
belang zijn. Het apparaat signaleert 
rook in een vroeg stadium. Dan geeft 
het direct een hard alarmsignaal af. De 
melder houdt zo dag en nacht de wacht. 
Belangrijk om te weten: hij voorkómt 
geen brand.

Aantal complexen al voorzien
Nieuwbouwwoningen zijn standaard 
voorzien van rookmelders, omdat dat 
verplicht is. Die plicht geldt niet voor 
bestaande bouw. Toch plaatsten wij 
deze voorziening het afgelopen jaar al bij 

Waterweg Wonen investeert in brandveiligheid

Alle huurders krijgen een gratis  
rookmelder in hun woning 

een aantal complexen. Het ging vooral 
om flats waarin veel senioren wonen. 
Hierbij werkten we nauw samen met de 
brandweer. Waterweg Wonen heeft nu 
besloten álle huurwoningen te voorzien 
van melders. 

Geen batterij vervangen
Om het u makkelijk te maken, plaatsen 
wij rookmelders met een batterij die 
tien jaar meegaat. U hoeft deze dus 

Vervolg op pagina 2  
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Dit jaar is het alweer 20 jaar geleden dat de 
neuzelmarkt in de Wouthof ontstond.  
In januari werd dat groots gevierd. John 
(rechts op de foto) was er vanaf het begin af 
aan bij betrokken. Je kunt er je tweedehands 
spullen inleveren of even ‘neuzen’ tussen 
alle leuke spulletjes. Van de opbrengst 
organiseert de activiteitencommissie allerlei 
leuke dingen voor de bewoners van het 
complex. Nu heeft John hulp van Dick (links) 
en Resi (midden) en is de neuzelmarkt 
uitgegroeid tot een waar fenomeen in Vlaar-
dingen.

Nieuwsgierig? Om de week op zaterdag (zie 
data in de foto) is de neuzelmarkt geopend 
tussen 10:30 - 15:00 uur aan de Baarnhoeve. 
U bent van harte welkom! n

20 jaar neuzelmarkt

Vervolg van voorpagina  

tussentijds niet te vervangen. Wij vragen u 
wel het apparaat regelmatig af te stoffen. 
Na tien jaar installeren wij weer een nieuwe 
melder. 

Combineren met reparatie
Het ophangen combineren wij zoveel 
mogelijk met werk dat al bij u plaatsvindt. 

Zoals bij een reparatieverzoek, huurwisseling 
of onderhoud. De rookmelder komt meestal 
te hangen in de gang. Of we één of meer 
apparaten plaatsen, hangt af van het soort 
woning. Onze verwachting is dat wij over vijf 
jaar alle woningen hebben voorzien van een 
rookmelder. Zo draagt Waterweg Wonen bij 
aan prettig én veilig wonen. n
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Voor onze huurders is er 
een ons klantenportaal ‘Mijn 
Waterweg Wonen’. Via het 
klantenportaal kunt u 24 uur per 
dag, 7 dagen per week onder 
meer uw huur betalen, een 
reparatieverzoek indienen en 
uw gegevens aanpassen.  
Wij werken er hard aan om 
onze digitale klantenservice  
MIJN Waterweg Wonen zo 
spoedig mogelijk weer online te 
krijgen.

In februari zijn we namelijk overgestapt 
naar nieuwe computerprogramma’s, 
waarmee we nog efficiënter kunnen 
werken.  Daardoor was  
MIJN Waterweg Wonen niet bereikbaar. 
Door een technisch probleem duurt het 
helaas langer tot het klantportaal weer 
online is. We proberen het technische 
probleem zo snel mogelijk op te lossen. 
Wij houden u hierover op de hoogte via 
onze website en Facebook.

Nieuwe inloggegevens
Vanwege de aanpassingen is het helaas 
niet meer mogelijk om met uw ‘oude’ 
gegevens in te loggen. Alle huurders 
ontvangen daarom, zodra onze  

klantenportaal online is, nieuwe 
inloggegevens. De brieven worden 
in verschillende partijen verstuurd. 
Het kan dus zo zijn dat u nog geen 
inloggegevens ontvangen heeft en  
uw buren wel. 

Heeft u een reparatieverzoek, vraag of 
klacht? Dan kunt u een bericht sturen 
naar info@waterwegwonen.nl of contact 
opnemen met ons Woonpunt, telefoon 
(010) 248 88 88. Indien u uw huur 
betaalde via het klantportaal, dan kunt 
u de huur deze maand ook via Ideal aan 
ons over maken, met vermelding van 
het acceptgirokenmerk. 
Onze excuses voor het ongemak. n

MIJN Waterweg Wonen 

Uw zaken online regelen!
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De huurdersraad zoekt  
e-mailadressen
Waarvoor gaan we de e-mailadressen gebruiken?
Wij zijn er om de belangen te behartigen van alle huurders 
van Waterweg Wonen. Soms kan het voorkomen dat wij 
over bepaalde zaken niet genoeg kennis in huis hebben. 
Wij willen dan zoveel mogelijk informatie verzamelen. 
Huurders weten vaak veel en hebben ervaring met hun 
woonsituatie. 

De Overlegwet heeft huurdersraden een groot aantal 
bevoegdheden gegeven en die willen we, in het belang van 
de huurders, optimaal gebruiken.

Wij willen graag e-mailadressen om vragen aan jullie 
voor te leggen zodat wij alle kennis en informatie, die wij 
nodig hebben, kunnen verzamelen. Ook vinden wij het 
belangrijk om u af en toe op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen die voor u, als huurder, van belang zijn. Wij 
doen dit door middel van onze nieuwsbrief met de naam 
“Huurdingen”.

Met uw informatie en kennis kunnen we nog beter 
adviseren en meedenken.

Wij komen heel graag met de huurders van Waterweg 
Wonen in contact. 

De komende tijd hebben we belangrijke afspraken op de 
agenda staan waaronder de Prestatie Afspraken met de 
gemeente en de andere Woningcorporatie. Ook praten we 
nu al over de huurverhoging van 1 juli aanstaande. 

Het is belangrijk dat we, samen met huurders, nadenken 
over zaken die voor alle huurders van belang zijn. 

Om dit doel te bereiken hebben we deze e-mailadressen 
actie gestart zodat we in de toekomst makkelijker naar  
uw mening kunnen vragen.
EN u kunt uw mening geven vanaf de bank.

Wilt u meer van ons weten, kijk dan eens op onze site: 
www.huurdersraadwaterwegwonen.nl

Mail uw e-mailadres naar  
huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl
Graag met uw naam en adres. 

Let op: wij zijn onafhankelijk van Waterweg Wonen.  
Zij zien uw reactie dus niet!

De privacyvoorwaarden zijn hier natuurlijk van kracht. n

Uitnodiging voor onze 
Bewonersavond.
Alle huurders zijn van harte welkom!

Op woensdag 19 april houden we weer een 

bewonersavond voor alle huurders van Waterweg 

Wonen. We houden deze avond in de grote 

zaal van de Marnixflat aan de Marnixlaan. De 

avond begint om 19.30 uur en de zaal is open 

vanaf 19.00 uur. Natuurlijk staat er koffie voor 

u klaar. Belangrijk is te weten dat u als huurder 

automatisch lid bent van de Huurdersraad. Op de 

bewonersavond kunt u niet alleen vragen stellen 

aan het bestuur maar ook aan deskundigen die 

we hiervoor zullen uitnodigen. U kunt nu al aan 

ons laten weten welk onderwerp u belangrijk 

vindt om op die avond met elkaar te bespreken. 

Mail het ons!  

huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl 
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Onze huurders hechten niet alleen 
aan een fijne woning, maar ook 
aan een prettige woonomgeving. 
Daar draagt Waterweg Wonen 
graag aan bij. We besteden 
extra aandacht aan buurten waar 
herstructurering plaatsvindt.  
In de Westwijk bijvoorbeeld.  
Adil Mjahed is er sinds november 
2016 wijkmeester sociale aanpak. 
Samen met zijn collega Mieke 
Dooren. 

Wijkmeesters zijn overal in Vlaardingen 
actief. Zij zijn het eerste aanspreekpunt 
voor huurders. En houden in de gaten of 
het schoon, heel en veilig is. Adil Mjahed 
en Mieke Dooren gaan in de Westwijk 
nog een stap verder. Als wijkmeesters 
sociale aanpak kijken zij ook of het goed 
gaat met de huurders zelf. 

Signaleren en doorverwijzen
Adil Mjahed: “Wij signaleren het als 
mensen problemen hebben. Zo kwam 
ik aan de praat met een oudere man, 
die warrig sprak en hulp nodig had. Ik 
heb hem in contact gebracht met het 
Sociaal Wijkteam, dat hem verder helpt. 
Ook bij burenruzies komen wij in beeld. 
We vragen mensen altijd eerst zelf met 
hun buren te praten. Als het nodig is, 
schakelen wij een consulent beheer in 

van Waterweg Wonen. Kortom: wij signa-
leren problemen, bieden eerste hulp en 
verwijzen naar de juiste persoon door.”

In contact komen
Voor de wijkmeesters sociale aanpak is 
het belangrijk om in contact te komen 
met huurders. Zij organiseren daarom 
portiekgesprekken. De eerste vonden 
begin februari plaats in de Samuel 
Esmeijerstraat. Andere complexen in 
de Westwijk volgen, vertelt Adil.“ Het 
werkt goed, omdat wij naar de huurders 
toegaan. Zij kunnen met alle vragen, 
klachten en ideeën bij ons terecht. De 
portiekgesprekken zijn van 17.00 tot 
19.00 uur, zodat mensen ook na hun 
werk kunnen aanschuiven.”

Ideeën zijn welkom
De sociale wijkmeesters horen in zo’n 
portiekgesprek graag welke ideeën 
huurders zelf hebben voor hun buurt.  
Adil: “Misschien vinden mensen het 
leuk om iets te organiseren voor buurt-
bewoners. Of hebben zij een ander 
plan. Daar is geld en ruimte voor.”

Samenwerking
Contacten met huurders zijn dus het 
allerbelangrijkst. Beide wijkmeesters 
werken daarnaast intensief samen 
met andere organisaties. Bijvoorbeeld 
het Sociaal Wijkteam, de gemeente, 
politie en VluchtelingenWerk. Voor die 
laatste maakten zij een flyer over prettig 
wonen, vertelt Adil. “VluchtelingenWerk 

Sociale wijkmeesters organiseren portiekgesprekken

“Heeft u een vraag, klacht of idee? Wij horen het graag”

geeft inburgeringscursussen aan status-
houders, waarbij ze de flyer gebruiken. 
We gaan daar zelf ook uitleg geven. 
Bijvoorbeeld over dat je geen voedsel 
over het balkon moet gooien en je 
huis goed moet ventileren. Dat is niet 
vanzelfsprekend.”

Wekelijks inloopspreekuur
Wie Adil Mjahed en Mieke Dooren wil 
spreken, kan ook naar hun wekelijkse 
inloopspreekuur komen. Dat is elke 
dinsdagmiddag van 13.30-14.30 uur in 
Wijkcentrum West aan de Professor 
Teldersstraat 10. Ook medewerkers van 
het Sociaal Wijkteam, gemeente  
Vlaardingen en de politie zijn dan 
aanwezig. n

Adil Mjahed met collega Mieke Dooren in gesprek met een huurder.

Adil Mjahed, onze nieuwe wijkmeester 
sociale aanpak.
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In het najaar van 2017 start Waterweg Wonen met een tweede bouwproject in de Samuel 
Esmeijerstraat. Op het vrije veld worden 20 duurzame eengezinswoningen gebouwd die wij 
gaan verhuren. Voor de bouw begint, gaan archeologen volgens aanwijzingen van het Vlaardings 
Archeologisch Kantoor (VLAK) in het gebied graven. Zij staan te popelen, want de oudheidkundigen  
zijn op zoek naar een 5000 jaar oude vissersfuik.

Wist u dat er in het stenen tijdperk 
al mensen woonden in Vlaardingen? 
In 1958 werd ontdekt dat in die 
tijd mensen op oeverwallen langs 
kreken woonden. Het waren 
vissers, jagers en verzamelaars. 
De oudste vondsten waren zo 
bijzonder, dat experts de periode 
tussen 3500 – 2500 voor Christus 
de Vlaardingen-cultuur noemen. 

Van pijlpunt tot kano
Mark Bekink, projectleider bij 
Waterweg Wonen kan er enthousiast 
over vertellen. “De Westwijk en het 
bedrijventerrein de Vergulde Hand zijn 
voor archeologen heel interessante 
locaties. Hier worden nog steeds resten 
gevonden uit verschillende perioden. 
Pijlpunten, aardewerk, een fuik en 
zelfs een boomstamkano. Veel is te 
bewonderen in het Museum Vlaar-
dingen en het archeologisch depot van 
de gemeente. Bewust wordt ervoor 

gekozen om niet alles op te graven. 
Aan de Samuel Esmeijerstraat 
ligt onder de grond nog een oude 
fuik, alleen weten archeologen niet 
precies waar.”

De zoektocht ernaar vindt in het 
voorjaar plaats en duurt ongeveer 
een week. Via een aantal sleuven 
speuren archeologen de ondergrond 
af. “Als ze de fuik vinden, weten 
wij precies waar we géén heipalen 
moeten slaan.” n

Spannende zoektocht naar  
5000 jaar oude fuik 

Eerder werd deze vissersfuik opgegraven. Nu gaan archeologen op zoek naar de plek van de andere. 
Foto: Archeologische Collectie Gemeente Vlaardingen.
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Kan Waterweg Wonen  
mijn schade herstellen?

Verstopping?
Regelmatig krijgen we 
meldingen over een verstopt 
toilet, wastafel, afvoer van het 
balkon of gootsteen. 

Hoe constateert u een (beginnende) 
verstopping?
• het water loopt niet meer goed weg;
• de gootsteen en andere afvoeren 

geven borrelde geluiden;
• rioolstank overlast.

Hoe kunt u verstoppingen  
voorkomen? 
• Gebruik het toilet en gootsteen 

niet als afvalbak. Dus pas op met 
borden en pannen afspoelen met 
etensresten. En gooi geen restanten 
soep in het toilet, de etensresten 

en vet kunnen voor verstoppingen 
zorgen. Veeg alles schoon met een 
stuk keukenpapier en gooi dit in de 
prullenbak;

• Spoel geen vloeibaar vet weg (dus ook 
geen jus). Vet heeft als eigenschap te 
stollen en zorgt zo voor hardnekkige 
verstoppingen;

• Een andere grote boosdoener voor een 
verstopte afvoer is haar. Haar heeft 
de eigenschap om zich te binden met 
andere haren waardoor grote kluwen 
haar kunnen ontstaan. Haal dus regel-
matig de haren uit het doucheputje; 

• Maak wasbakken regelmatig schoon 
door de sifons los te draaien en te 
reinigen;

• Gebruik geen overmatig toiletpapier 
en spoel altijd goed na met voldoende 
water;

Schade aan uw inboedel dient u eerst te 
melden bij uw eigen inboedelverzekering. 
Een inboedelverzekering kent vaak een 
uitkering op basis van de nieuwwaarde. 
Uw verzekering (of tussenpersoon) kan 
aangeven wat de afhandelwijze is.

Wanneer de schade door uw inboedel-
verzekering wordt afgewezen, kunt u 
Waterweg Wonen schriftelijk aansprakelijk 
stellen. U dient in deze aansprakelijkstelling 
aan te geven waarom Waterweg Wonen 
volgens u aansprakelijk is voor de door u 
geleden schade en wat de schade is. De 
aansprakelijkstelling kunt u met de afwijzing 
van uw inboedelverzekering, schadespeci-
ficatie, foto’s en originele aankoopnota’s 
indienen via mijn.waterwegwonen.nl of via  
info@waterwegwonen.nl.

Waterweg Wonen zal uw melding in 
behandeling nemen en indienen bij onze 
aansprakelijkheidsverzekering. Bij bewezen 
aansprakelijkheid zal een aansprakelijk-
heidsverzekering uitkeren op basis van de 
dagwaarde. n

• Als u gebruik maakt van vochtige 
toiletdoekjes, gooi deze dan na 
gebruik niet in het toilet maar in een 
afvalemmer;

• Houd uw balkon schoon van bladeren 
en mos-aangroei ter voorkoming van 
een verstopte afvoer. n
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Het komt gelukkig weinig voor, 
maar toch gebeurt het. Mensen 
worden dakloos of krijgen te 
maken met huiselijk geweld. De 
Vlaardingse Stichting Elckerlyc 
biedt uitkomst met onderdak 
en begeleiding. “Ons doel is dat 
cliënten zo snel mogelijk een 
normaal leven leiden”, vertelt 
directeur Angelina Franken.  
Met Waterweg Wonen heeft de 
Stichting een goede band.

Wat doet Stichting Elckerlyc precies? 
“Al sinds 1979 bieden wij tijdelijk 
opvang aan mensen uit de regio die 
dakloos worden. Bijvoorbeeld door 
grote schulden of psychiatrische 
problemen. Ook slachtoffers van 
huiselijk geweld geven wij onderdak. 
Om hun veiligheid te garanderen, 
komen die meestal uit een andere 
regio. De adressen zijn daarom 
altijd geheim. Onze cliënten zijn 
vaak vrouwen met kinderen, maar 
ook mannen of ouderen. De 23 
medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 
driehonderd cliënten, van wie de helft 
kinderen zijn.”
 
Hoe helpen jullie deze kinderen?
“Zij staan bij ons op de eerste plaats. 
Alle kinderen krijgen een eigen 
begeleider, die hen helpt met spelen 
en ontwikkelen. Vergelijk hen met 
oorlogskinderen: door de onveilige 
situatie en de problemen hebben ze 
nooit echt ‘kind’ kunnen zijn. Daarom 
zijn we ontzettend blij dat we in 
ons nieuwe kantoor aan de Oostha-
venkade 31 een speciale ruimte voor 
hen konden inrichten. Dankzij een 
geldbedrag van project Het Vergeten 
Kind.”

Wat kunnen cliënten verwachten?
“Een huis en begeleiding. Cliënten 
krijgen een eigen huurwoning en een 
basispakket, waardoor ze zelfstandig 
kunnen wonen. De regels zijn strikt. 
Niet roken, het huis bijhouden, de 
kinderen opvoeden, zelf boodschappen 
doen. Elke week komt onze gastvrouw 
langs om te kijken of dat lukt.
De cliënten komen zelf minimaal een 
keer per week naar ons kantoor voor 
begeleiding. Met die hulp moeten zij 
zo snel mogelijk leren hun eigen leven 
te leiden. Na gemiddeld vier maanden 
stromen zij door. Anders dan voorheen 
gaan we uit van de kracht van de cliënt, 
niet van de problemen. Dat is een groot 
verschil met het Blijf-van-mijn-lijf-huis 
van vroeger.” 

Werken jullie samen met  
Waterweg Wonen? 
“Ja, intensief. We hebben namelijk 

“Kinderen weer leren spelen en  
ontwikkelen, dat staat voor ons op één”

zelf geen huizen voor onze bewoners. 
We huren 35 woningen van Waterweg 
Wonen, verspreid over Vlaardingen. 
Het contact verloopt altijd soepel. 
We bespreken hoeveel cliënten we 
verwachten, maar ook of zij in de buurt 
passen. Dat vinden we belangrijk.”

Waarom is de buurt van belang?
“Buren horen bij een normaal leven, 
dat wij voor cliënten juist willen. Zij 
kunnen een rol vervullen als verstandige 
‘oma’ of ‘tante’ voor de kinderen. Als 
wij een nieuwe woning huren, gaan 
we altijd met hen praten. Verder ga ik 
graag bij bewonerscommissies langs 
om over onze stichting te vertellen. 
Bewoners kunnen ons gerust bellen of 
mailen als er vragen zijn. Door de goede 
begeleiding is er bijna nooit overlast.” 

Meer weten? Kijk op  
www.stichting-elckerlyc-vlaardingen.nl n

Uit ons netwerk

Angelina Franken 
Met dit basispakket, dat Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
mogelijk maakte, kunnen cliënten een goede start maken.
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Op 11 maart jl. vond de 
Woonbeurs Vlaardingen 2017 
plaats. Een mooi moment voor 
De Nieuwe Vogelbuurt om het 
nieuwste plan te presenteren:  
De Broedvogel fase 4. De belang-
stelling blijkt groot voor de 26 
eengezinswoningen en 8 unieke 
parkwoningen met ruime tuin 
tegenover De Kindervallei.  
De woningen zijn nu in verkoop  
en worden naar verwachting 
medio 2018 opgeleverd. 

Artist impression De Broedvogel, fase 4.

De Broedvogel fase 4  
gepresenteerd  
tijdens woonbeurs“Kinderen weer leren spelen en  

ontwikkelen, dat staat voor ons op één”

Veel belangstellenden trappelden om 
met de verkoopbrochure thuis op de 
bank hun woning te kiezen.

Dat is ook te verwachten, nu kopers 
met eigen ogen kunnen zien hoe de 

vernieuwde woonwijk steeds meer 
vorm en karakter krijgt. Een gezellige 
woonbuurt waar het rustig toeven is, 
terwijl alle scholen, winkels en sport-
voorzieningen toch zo dichtbij liggen. 
Inmiddels is gestart met de bouw van 
De Broedvogel fase 3. En binnenkort 
wordt de openbare ruimte beplant 
met nieuwe struiken en bomen, zodat 
in het voorjaar de nieuwe wijk ook 
écht die groene uitstraling krijgt. Niet 
verrassend dat de Nieuwe Vogelbuurt 
zo geliefd is!

Kijk voor meer informatie op  
www.denieuwevogelbuurt.nl of  
www.facebook.nl/denieuwevogelbuurt n

Woonbeurs Vlaardingen
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Het voorjaar is onderweg. Deze maand is bij 
uitstek geschikt om uw tuin of het balkon weer 
op te ruimen. Afgewaaide takken en restanten 
van de herfst en winter kunnen plaatsmaken 
voor leuke plantjes en potten. Het hoeft maar 
weinig moeite te kosten. Met een mooi 
resultaat.

Hoe is het gesteld met uw tuin? Heeft u de voorjaars-
schoonmaak al uitgevoerd? Helaas merkt Waterweg 
Wonen dat sommige bewoners hun tuin verwaarlozen. 
In de huurovereenkomst staat dat huurders verplicht zijn 
hun tuin netjes te onderhouden. Opruimen kost natuurlijk 
geen geld. En tuinieren kan juist leuk zijn, zonder veel 
inspanning. Het kan u zelfs wat opleveren.

Een eigen kruiden- of groentetuin is hot! 
De trend van dit jaar is namelijk een eigen (stads)
moestuin. Verschillende groenten, vruchten en kruiden 
zijn gemakkelijk zelf te kweken. Zowel in een tuin als op 
een balkon. Begint u net? Probeer het dan eerst eens 
uit met makkelijke groeiers als een basilicum-, tomaten- 
of aardbeienplant. Deze zijn overal te koop en leveren 
meestal een leuke oogst op. Bent u gek op muntthee? Dit 
is makkelijk zelf te kweken. Koop een muntplant en zet 
die in een pot. U kunt naar behoefte blaadjes voor de thee 
knippen. n

Kap- en schoonheidssalon Mooi voor Minder 
is verhuisd naar de Claudius Civillislaan 300. 
Vanwege de aanstaande sloop van de Valkenhof 
moest de salon op zoek naar een nieuwe locatie. 
Waterweg Wonen hielp met het vinden van een 
nieuwe ruimte. 

De kapsalon is een project van Vlaardingen Werkt, die 
mensen met een uitkering begeleidt. Rob uit de Bosch van 
Vlaardingen Werkt legt uit hoe. “Mensen met een uitkering 
of een minimumloon kunnen in onze salon tegen een laag 
tarief terecht. Werkzoekende professionals geven hen een 
knipbeurt, schoonheidsbehandeling of massage. Zo doen zij 
in onze salon werkervaring op of leren de taal beter spreken. 
Als tegenprestatie helpen wij hen met  
solliciteren voor een betaalde baan.”
 
Kijk voor meer informatie en prijzen op  
www.vlaardingenwerkt.nu/cooperatie/ 
kap-en-schoonheidssalon-mooi-voor-minder/ n

Maak uw eigen groente- of  
kruidentuin!

Voorjaars- 
schoonmaak  
kan beginnen

Nieuw onderkomen 
voor Mooi voor 
Minder 
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De bouw van Vlaardings Geluk III  
is begonnen. Alle 59 eengezins-
woningen en 16 appartementen 
werden in vliegende vaart verkocht. 
Ook begint de gemeente snel 
met de aanleg van de wiggen. De 
aanleg verloopt in fases en start 
na de zomer. Een deel van de 
projecten vergt veel voorbereiding 
en gebeurt pas in 2018. 

De wiggen zijn de groenstroken tussen 
de huizenblokken, die bewoners van de 
Babberspolder volop recreatiemogelijk-
heden gaan bieden. De natuurstroken 
dragen bij aan een leefbare, prettige 
woonomgeving. De ontwerpen zijn in 
nauw overleg met bewoners tot stand 
gekomen. 

Bomenwig
Op de tekening hierboven ziet u links de 

Veilig verkeer bij de scholen
Na overleg met de buurt besloot 
de gemeente de verkeerssituatie 
rondom het scholengebouw 
‘De Groene Draad’ aan de Van 
Hogendorplaan veiliger te maken. 
Zo zijn inmiddels de verkeersrich-
tingen verduidelijkt via pijlen en 
bebording. De in- en uitgang van 
de Van Limburg Stirumstraat wordt 
breder. Om dit te realiseren is ook 
aanpassing van de parkeerplaatsen 
bij gebouw EVEN nodig.

Aanleg groen en water van start
bomenwig. Deze wig is de grootste van 
de drie en is uitermate geschikt om te 
sporten of wandelen. De doorgaande 
weg vanuit de Salviastraat verdwijnt. 
Er komt uitsluitend een calamiteiten-
uitgang. Verkeer kan een doorsteek 
maken achter ’t Oude Spaarbankje. 

Waterwig
Op de oude locatie van de Avonturijn-
school wordt een waterwig (midden op 
de tekening) aangelegd. Dit is een groen 
speeleiland met water eromheen waar 
kinderen heerlijk kunnen ravotten. 

Natuurwig
Op de natuurwig (rechts op de tekening) 
komt op de plaats van het voormalige 
gymzaaltje een trapveldje voor de jeugd. 
Er komt ook nog een wadi (wateropvang 
bij hevige regenval), zoals die al in het 
middengedeelte is aangelegd.

Werk in uitvoering
Naast de aanleg van de wiggen staan 
er dit jaar door de gemeente nog wat 

andere werkzaamheden gepland:
• Aanleggen fietsenstalling voor 

woontoren (al gereed)
• Aanbrengen bomen en beplantingen 

in de wijk
• Verplaatsen van het speeltoestel van 

de oude Jenaplanschool naar de kop 
van de natuurwig 

• Schilderen van de ‘benzinestation- 
luifel’ n

Nu is het speeleiland populair bij de jeugd. Maar straks kunnen de kinderen ook lekker ravotten in de nieuwe wiggen.
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Op 7 maart kwamen maar liefst 2500 
bezoekers naar de woonbeurs in de 
Grote Kerk om zich te oriënteren op 
het woningaanbod in Vlaardingen. 
Waterweg Wonen was daar met 
haar stand voor de koopapparte-
menten weer vertegenwoordigd. De 
bezoekers waren gericht op zoek naar 
een koopwoning die bij hen past. 
Tijdens de Woonbeurs waren onze 
woningen ook te bezichtigen. Hiervan 
werd 15 keer gebruik gemaakt. Ook 
maakten veel mensen gebruik van de 
mogelijkheid op de iPad filmpjes van 
de woningen die in verkoop zijn te 
bekijken. 

Huurderskorting
De huurderskorting, die geldt bij 
aankoop door een hoofdhuurder 
van een sociale huurwoning, werd 
ook toegelicht. Wilt u ook kijken of 
u daarvoor in aanmerking komt? En 
bent u benieuwd welke woningen 
wij verkopen? Kijk dan op https://
aanbod.waterwegwonen.nl/ons-koop-
aanbod. Hier staan ook de woonlasten 
vermeld. We hebben appartementen 
te koop vanaf 89.000 euro tot ca. 
239.000 euro in diverse wijken in 
Vlaardingen. Voor ieder wat wils! n

Veel aanloop  
bij woonbeurs
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Heeft u een oude kast, een 
kapotte computer of ander 
grofvuil? Dan is het heel 
eenvoudig om daar snel vanaf 
te komen. Irado komt dit 
namelijk binnen een week 
gratis bij u ophalen. 

Waterweg Wonen wil samen met 
haar huurders zorgen dat de omgeving 
schoon, heel en veilig is. Daarvoor is de 
inzet van alle bewoners nodig. Helaas 
komen onze complexbeheerders 
steeds vaker grofvuil tegen in de 
containerruimten van onze complexen.  
Dit is niet toegestaan, wij houden 
hier dan ook streng toezicht op. De 
container is alleen bestemd voor 
huisvuil. Als huurders daar ander afval 
bij zetten, rekent Irado kosten voor het 
afvoeren. Daarom vertellen wij u graag 
hoe makkelijk het is om uw grofvuil 
gratis op te laten halen.

Wat is grofvuil?
Bij grofvuil kunt u denken een kast, 
aquarium of vloerbedekking. Ook een 
schutting, deur of radiator horen erbij. 
Net als apparaten als een koelkast, 
computer of waterkoker. Heeft u 
een tuin, dan kunt u bij het grofvuil 

snoeihout, takken en boomstronken kwijt. 

Wat moet u doen als u grofvuil heeft? 
Dat is heel makkelijk. Irado haalt het 
binnen een week gratis op in Vlaardingen. 
Maak hiervoor een afspraak op www.
irado.nl. Klik op het plaatje met ‘Grofvuil 
afspraak’ en vul uw gegevens in. Op de 
afgesproken dag zet u tussen 5.00 uur en 
7.30 uur uw grofvuil aan de straat. U hoeft 
daarvoor niet thuis te blijven. Goed om te 
weten: in het voor- en najaar organiseert 
Irado extra ophaaldiensten voor tuinafval. 

U kunt het ook zelf wegbrengen
Heeft u veel grofvuil, dat u direct wilt 
afvoeren? Dan kunt u het ook zelf naar 
de milieustraat brengen aan de Kreekweg 

76. Past het niet in een auto, dan heeft 
Irado een aanhangwagen te leen. Dat is 
de eerste twee uur gratis.

Samen schoon, heel en veilig
Kortom, genoeg mogelijkheden om 
gratis, makkelijk en snel uw grofvuil af 
te voeren. Waterweg Wonen vertrouwt 
hierbij op de medewerking van alle 
huurders. Samen houden wij uw 
woonomgeving schoon, heel en veilig. 

Meer informatie
Kijk op www.irado.nl voor meer  
informatie of voor het maken van een 
afspraak. Of neem contact op met  
de Klantenservice van Irado op  
(010) 262 10 00. n 

Grofvuil laten ophalen  
is heel gemakkelijk

Afscheid van meer dan 170 jaar volkshuisvesting
Begin deze maand namen wij afscheid van 
maar liefst vijf collega’s die met pensioen 
gingen. Sommigen van hen zijn meer dan 40 
jaar in dienst geweest van Waterweg Wonen 
en zijn dan ook geen onbekenden van onze 
huurders. (V.l.n.r.) Gerard Koppelman, Sjaak 
Schenkeveld, Petra Wolf, Henk van Dijk en 
Hans Keizer, hartelijk dank voor jullie inzet 
en wij hopen dat jullie gaan genieten van 
jullie welverdiende vrije tijd! n
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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 7 mei 2017.
Uit de goede inzendingen  
wordt een winnaar getrokken.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
De westwijk krijgt een nieuwe impuls.

De trotse winnaar is meneer G.W. Leppers. 
Hij won VVV bonnen ter waarde van 50 euro  
en een prachtige bos bloemen. Van harte 
gefeliciteerd!

archeologen, baarnhoeve,

balkon, basispakket,

begeleiding, biologisch,

bouwproject, brandveiligheid,

buitenlucht, buurtbewoners,

combiketel, doorstroomcoach,

doucheputje, fuik, 

gezondheid, groenstroken,

hoofdstedenbuurt, hooikoorts,

inboedelverzekering,

inloopspreekuur, lentefeest, 

massage, moestuin, molen,

neuzelmarkt, pasen, 

pensioen, portiekgesprekken,

prikgroep, prullenbak,regenval, 

rookmelders, schade, 

schoolgebouw, 

schoonheidssalon,

stenentydperk, 

stichtingelkerlyc, tuin, 

veiligheid, ventileren,

verstopping, voorjaar,

voorjaarsschoonmaak,

vrywilligers, westwyk, 

woonbeurs, wykmeester, 

zoektocht, zonnebrand, 

zonnebril, zwerfvuil
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Vorig jaar deed Waterweg Wonen 
een proef met doorstroomcoaches. 
In 2017 gaan we daarmee door. De 
doorstroomcoaches Odina Bakker 
en Linda Hoogendijk begeleiden ook 
in 2017 huurders die graag willen 
verhuizen van een eengezinswoning 
naar een appartement. De meestge-
stelde vragen vindt u hier.

Wat houdt de begeleiding door een 
doorstroomcoach in?
U huurt nu een eengezinswoning of 
maisonnette met tuin, maar heeft 
interesse om te verhuizen naar een 
gelijkvloers appartement in Vlaar-
dingen. Dan kunt u vrijblijvend een 

gesprek aanvragen met een van onze 
coaches. In dat gesprek bespreekt 
u uw woonwensen. Bijvoorbeeld de 
prijsklasse, de buurt of het complex 
waar u graag wilt wonen. 

De coach houdt het aanbod van 
Waterweg Wonen in de gaten. Als 
een woning bij u past, stelt zij die 
aan u voor. Als het bevalt, kan de 
doorstroomcoach direct bemid-
delen. U krijgt daardoor meer tijd 
om te beslissen dan bij een normale 
verhuring. Reageren via Woonnet 
Rijnmond is niet nodig. 

Waarom biedt Waterweg Wonen deze 
begeleiding?
Eengezinswoningen en maisonnet-
tewoningen met tuin zijn schaars in 
Vlaardingen. Tegelijkertijd willen wij 
ouderen de kans bieden om prettig 
te wonen. De begeleiding van onze 
doorstroomcoaches maakt dat makke-
lijker. Voorop staat dat doorstromen 
een vrijwillige keuze is.

Hoe kan ik de doorstroomcoaches 
bereiken?
U kunt Waterweg Wonen bellen of 
mailen naar info@waterwegwonen.nl.  
U kunt vragen naar Odina Bakker of 
Linda Hoogendijk. n

Vragenrubriek

Aeolus, de dertig meter hoge 
windmolen aan de Kortedijk, 
is een begrip in Vlaardingen. 
Iedereen is er wel eens 
langsgereden. De Aeolus (God van 
de wind) kent een rijke historie 
aan eigenaren en huurders. Zo 
werd begin 1400 al melding 
gemaakt van de eerste molen 
aan de Kortedijk. Wanneer die 
precies gebouwd werd, is niet 
bekend. De molen die er nu staat, 
werd gebouwd in 1790 en wordt 
sindsdien goed onderhouden. 

De molen is een historisch Rijksmo-
nument en is in handen van de Stichting 
Exploitatie Molen Aeolus. Volgens 
molenaar Pieter van der Windt loopt de 
korenmolen nog als een zonnetje: “Het 
speciale van deze molen is dat hij nog 
echt beroepsmatig in gebruik is. Dat kun 
je van de meeste molens in Nederland 

Veelzijdig Vlaardingen

De Aeolus: een prachtig stukje historie
niet meer zeggen. Wij malen dagelijks 
diverse granen voor de (thuis)bakkers in 
de regio en verkopen vele bakproducten 
in onze winkel, naast de molen. Als het 
even kan, malen wij onze producten 
op de wind. Is er onvoldoende wind, 
dan kunnen wij gelukkig ook elektrisch 
malen”. 

Biologische producten 
De molenwinkel kwam in 2015 in handen 
van Kees en Jane Dobbelstein. “Vroeger 
kon men in de molen terecht voor 
dierenvoer en alles voor de tuin. Een 
aantal soorten dierenvoer verkopen we 
nu ook nog wel, maar het assortiment 
spitst zich vooral toe op de meel- en 
bakproducten voor de (thuis)bakker”, legt 
Kees Dobbelstein uit. “Wij verkopen 
inmiddels wel meer dan 50 broodmixen. 
Daar is veel vraag naar, omdat mensen 
zich steeds bewuster worden van hun 
voeding. Onze gezonde molenproducten, 
zonder toevoegingen, sluiten hier goed 
bij aan”.

Vlaardingse IJzerkoekjes
De molenwinkel verkoopt ook de enige 

echte gietijzeren IJzerkoekjesplaat en 
IJzerkoekjesmix. IJzerkoekjes zijn een 
typisch Vlaardingse lekkernij.

Kijk voor de openingstijden en de activi-
teiten op de website www.aeolus.nl. n

(L) Peter v.d. Windt, molenaar en (R) Kees 
Dobbelstein, samen met zijn vrouw Jane, 
eigenaar van de winkel.
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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

 Toen hij versterking zocht, sprak hij Sigrid 
van der Kind van de activiteitencommissie 
aan. Zij hoefde niet lang na te denken en 
zette meteen een actie op touw. 

Wanneer zijn jullie begonnen met het 
ruimen van zwerfvuil?
Sigrid: “Afgelopen december. Het is echt 
een multiculturele groep. We hebben vrijwil-
ligers van Afghaanse, Franse, Duitse en 
Nederlandse (lees Haagse) afkomst. Dat is 
hartstikke leuk, onze verschillende achter-
gronden leveren leuke gesprekken op tijdens 
het prikken.” 

Wat ruimen jullie zoal op? 
Koos: “Je kunt het zo gek niet bedenken. 
Blikjes en verpakkingen van eten komen 
we het meeste tegen.” Sigrid vult aan: “We 
vinden veel plastic flessen en papieren 
zakdoekjes. Het gekste dat ik tegenkwam 
was een volle luier.” 

Wat doet Waterweg Wonen voor jullie 
prikgroep?
“Waterweg Wonen heeft voor dit soort 
projecten een potje: het leefbaarheidsbudget. 
Nadat we ons plan hadden ingediend, kregen 
wij geld om afvalgrijpers en vuilniszakringen te 
kopen. Dat maakt het werk een stuk gemakke-
lijker”, vertelt Sigrid.

“Zwerfvuil ruimen levert veel ideeën  
en leuke contacten op” 

Kunnen jullie nog meer vrijwilligers gebruiken? 
Sigrid: “Heel graag zelfs. Jong en oud, iedereen is 
welkom.” Ze wijst op bewoner Shekeba Omar. 
Haar dochters van 8 en 10 jaar helpen ook mee. 
“Zeer fanatiek mag ik wel zeggen”.

De groep vrijwilligers is inmiddels meer dan 
een prikgroep, nietwaar? 
“Dat klopt. Het samenwerken met flatbewoners 
levert een schat aan ideeën op. Om bewoners uit 
hun sociale isolement te halen of om gewoonweg 
de onderlinge contacten te verbeteren. We 
hebben inmiddels zelfs een activiteitencommissie 
opgericht”, vertelt Koos. 

Sigrid vervolgt: “Onze ideeënstroom komt nu 
echt op gang. We gaan in maart een lentefeest 
organiseren door en voor bewoners. En er zijn 
plannen om een wandelclub op te zetten. Voor 
kinderen en pubers in de flat willen we ook iets 
organiseren. Koos denkt erover om een klusjes-
service op te zetten voor oudere of alleenstaande 
bewoners die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij 
het ophangen van een schilderij of het vervangen 
van een lampje.”

Komt u na het lezen van dit artikel ook op 
ideeën voor een leefbare buurt? En wilt u meer 
informatie over het leefbaarheidsbudget? Kijk 
dan op onze website onder ‘ik ben huurder/
Leefbaarheid’. n

Zeven bewoners van de flat Zwaluwenlaan Oneven ruimen elke twee weken 
zwerfvuil in de buurt op. Initiatiefnemer is Koos van der Horst. Samen met een 
buurman ruimde hij al langer rondslingerende rommel op.


