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“Samen in één huis 
wonen is fijner 
dan alleen”

Harrie Bosch neemt 
afscheid als  
directeur-bestuurder

Onlangs hebben alle huurders 
van Waterweg Wonen nieuwe 
inloggegevens ontvangen 
voor de digitale klantenservice 
Mijn.waterwegwonen.nl.  
Hier kunt u online uw huurzaken 
regelen. 

Voordelen
Voordeel is dat u geen rekening hoeft 
te houden met onze openingstijden of 
wachttijden aan de balie of telefoon.  
Het klantportaal is 24 uur per dag,  
7 dagen in de week voor u beschikbaar.  

Waterweg Wonen sprak met de 71-jarige 
mevrouw Hoewijk over haar ervaringen 
met het digitale klantportaal. “Ik maakte 
al gebruik van Mijn.waterwegwonen.nl 
voor de vernieuwing. Het is makkelijk, 
zelfs voor iemand van mijn leeftijd.  
Ik denk dat veel ouderen geneigd zijn te 
bellen, omdat ze denken dat het online 
regelen ingewikkeld is. 
Of ze denken dat je telefonisch sneller 
wordt geholpen. Dat is absoluut niet 
het geval. In de nieuwe versie van 
Mijn.waterwegwonen.nl, kon ik de 
uitlog-knop niet vinden. Ik stuurde via de 
portal een berichtje en ik werd meteen 
teruggemaild met een oplossing.  
Dat werkt ook zo bij reparatieverzoeken. 
Je kunt reparatieverzoeken indienen en 

je krijgt snel een berichtje of telefoontje.” 

Inloggen 
Huurder Anita Willemse had moeite met 
inloggen nadat de nieuwe versie online 
was gegaan. “Ik was gewend om in te 
loggen via Facebook. Dan hoef je niet 
steeds je wachtwoord op te zoeken. 
Ik kies altijd voor snel en simpel”, zegt 
zij lachend. “Maar ineens lukte dat niet 
meer, omdat het portaal was vernieuwd. 
Ik stuurde een berichtje naar Waterweg 
Wonen en ik werd nog diezelfde dag 
teruggebeld. Telefonisch liepen we 
de inlogprocedure door en was ik zo 
ingelogd. Ook weer snel en simpel, daar 
hou ik van!” 

Bij spoedreparaties bellen
Heeft u een spoedmelding? Dan is 
Mijn.waterwegwonen.nl minder geschikt 
en raden wij u aan om telefonisch 
contact op te nemen met Waterweg 
Wonen, telefoon 010 - 248 88 88 (ook 
buiten kantooruren). 

Hulp nodig bij inloggen?
Wilt u na het lezen van dit 
artikel ook gebruikmaken van 
Mijn.waterwegwonen.nl, maar wilt u 
daarbij hulp? Stuur dan een berichtje naar 
Mijn@waterwegwonen.nl of bel naar  
010 - 248 88 88. n

Mevrouw Willemse: “Het is makkelijk, zelfs voor iemand van mijn leeftijd.”

Mijn.waterwegwonen.nl

Snel en simpel voor al uw huurzaken



W a t e r m e r k2

Colofon
Redactie:
Waterweg Wonen 

Redactionele bijdrage:
Karin van Hoogstraten, Zinnige zinnen
Natalie Blomsma Communicatie
Puzzelpagina: Gossepuzzels,  
Baambrugge

Vormgeving en productie:
www.panart.nl 

Fotografie:
Oorthuis Fotografie
Waterweg Wonen
Federatie Broekpolder

Inhoud
1 Waterweg Wonen.nl Snel en 

simpel voor al uw huurzaken

2 Colofon

 Harrie Bosch neemt afscheid 
als directeur-bestuurder

3 Dé website waarop u op onze 
woningen kunt reageren is 
vernieuwd.

4 Een nieuwe aanpak

5  Extra begeleiding voor 
senioren in Valkenhof Laag

6  Broodje brandweer ‘smaakt’ 
positief!

 Automatische huurbetaling 
maakt het u makkelijk

7 Entree opgefleurd

 Voorkom duivenoverlast, voer 
niet!

 Nieuwe huurvoorwaarden

8 Uit ons netwerk

9 Update uit De Nieuwe  
Vogelbuurt

10 Jaarverslag  Waterweg Wonen

11 Jaarverslag  Waterweg Wonen

12 Wie te duur woont, kan met 
voorrang verhuizen 

 Een kijkje in Villa Delphia

 Voorkom hoge kosten voor het  
vervangen van een (voordeur)
slot

13 “Samen in één huis wonen  
is fijner dan alleen”

14 Voorkom legionella

15 Toename babbeltrucs 
in heel Vlaardingen

16 Te koop

17 Veiligheid en gezondheid

18 Woordzoeker

19 Vragenrubriek

 Veelzijdig Vlaardingen

20 Een huurder aan het woord

Hoe kijkt u terug op deze tijd?
“Met veel plezier. Ik trof een woningcorpo-
ratie aan die bezig was met goede dingen. 
De overlegstructuur met de Huurdersraad 
en bewonerscommissies zat goed in elkaar. 
In Actieplan Wonen lag de langetermijnvisie 
met de gemeente en de collega-corporatie 
vast. Ondanks de economische crisis en 
tegenvallers hebben we aan die hoofdlijnen 
kunnen vasthouden. Dat geeft voldoening.” 

Waar bent u tevreden over?
“Zo’n zesduizend woningen zijn stevig 
gerenoveerd. We maken een behoorlijke 
sprong in de verduurzaming. De herstructu-
rering van Babberspolder is bijna klaar, die 
van Holy-Zuidoost is op stoom en die in de 
Westwijk staat te beginnen. De klanttevre-
denheid is hoog op alle onderdelen. We zijn 
verhuisd naar een nieuw, duurzaam pand 
en hebben ons ICT-systeem vernieuwd. 
Alles bij elkaar staat Waterweg Wonen 
er goed voor en kan ze de toekomst met 
vertrouwen tegemoet zien.”

U noemde tegenvallers. Welke?
“Een dieptepunt was dat het kabinet in 
2012 besloot tot de jaarlijkse verhuurders-
heffing. Het Rijk deed een flinke greep in 
de kas. Als gevolg daarvan zijn we dertig 
procent gaan besparen op onze bedrijfs-
lasten. Deels door met minder mensen 
te gaan werken. Maar ook de huren zijn 
daardoor fors extra gestegen. Dat heeft 
veel huurders pijn gedaan. We kunnen die 
huurstijging nu gelukkig weer matigen.”

Wat waren hoogtepunten?
“Dat zijn er teveel om op te noemen. Naast 
alle ontmoetingen met onze huurders ook 
de goede contacten met de gemeente, 
met name met wethouder Hans Versluijs. 
Elke eerste paal is zo’n bijzonder moment. 
Net als de eerste sleutel overhandigen 
aan bewoners van een nieuwe woning en 
daarna samen een glaasje drinken. Dat zal 
ik missen.”

Harrie Bosch neemt afscheid als directeur-bestuurder

“Vlaardingen heeft er een 
ambassadeur bij gekregen”

Op 29 juni neemt directeur-bestuurder Harrie Bosch (64 jaar) afscheid van 
Waterweg Wonen. Op 1 juli begint zijn prepensioen. Bijna vijf jaar stond hij aan 
het roer. In dit afscheidsinterview blikt hij terug. “Vlaardingen is een plezierige 
stad om in te wonen en te werken. De huurders heb ik leren kennen als zeer 
betrokken.”
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Per 1 september start onze nieuwe 
directeur-bestuurder Marieke 
Kolsteeg. In Watermerk 3 (eind 
september) stellen wij haar graag 
aan u voor. n

De website  
woonnetrijnmond.nl sorteert de 
woningen nu voor u overzichtelijk 
op basis van uw woonwensen.  
Uw WoonWensen bepalen de 
volgorde waarop de woningen 
worden vertoond. Het klopt dat 
u ook woningen in het aanbod 
ziet staan die afwijken van uw 
WoonWensen. Maar u ziet altijd 

al de woningen die het meest 
uw WoonWensen vervullen 
bovenaan staan!

Als er bijvoorbeeld woningen zijn die 
zich bevinden in de plaats(en) en/
of wijk(en) die u heeft gekozen in 
uw WoonWensen, dan staan deze 
bovenaan in het aanbod.  
Daarna volgen ook woningen in 
aangrenzende plaatsen en/of wijken. 
Misschien zijn deze woningen toch 
interessant voor u. 

Groene, oranje en rode balk in het 
aanbod
Als u bent ingeschreven en ingelogd 
wordt de plaats van de woning in 
het aanbod bepaald op basis van de 
regels van passend toewijzen, de 
voorwaarden die de corporatie aan 
de woning geeft en de kale huurprijs. 
U ziet zo in één oogopslag of u kans 
maakt op de woning (groen), zeer 
weinig kans maakt op de woning 
omdat u niet aan alle voorwaarden 
voldoet (oranje) of dat u niet op de 
woning kunt reageren omdat u niet aan 
de voorwaarden voldoet (rood).

Voorbeeld passend toewijzen
Een woning die aan al uw 
WoonWensen voldoet en waar 
u volgens de regels van passend 
toewijzen kans op maakt staat 
bovenaan bij de ‘groene’ woningen. Een 
woning die aan al uw WoonWensen 
voldoet en waar u volgens de regels 
van passend toewijzen zeer weinig 
kans op maakt omdat u niet aan alle 
voorwaarden voldoet staat bovenaan bij 
de ‘oranje’ woningen. n

Dé website waarop u op onze woningen  
kunt reageren is vernieuwd.

Hoe zijn uw contacten met huurders?
“Het contact vind ik goed. Ik hoop dat 
onze huurders dat ook zo ervaren. De 
actieve huurders, zoals de Huurdersraad 
en bewonerscommissies, zijn zeer 
betrokken. Ze nemen geen blad voor 
de mond en dat vind ik wel prettig. 
Zij zijn onze beste ambassadeurs. Die 
inzet van bewoners vind ik enorm 
belangrijk. Ik hoop van harte dat nog 
meer huurders zich sterk gaan maken 
voor hun eigen complex, flat of buurt. 
Prettig wonen gaat namelijk niet alleen 
om de woning zelf, maar ook om de 
woonomgeving. Kijk om je heen en 
vraag je af of je iets voor je buurt kunt 
doen.”

U woont in Utrecht. Zien we u nog 
eens in Vlaardingen?
“Zeker! Ik kom hier graag terug voor de 
start of afronding van projecten, waarbij 
ik zelf betrokken ben geweest. Vlaar-
dingen kent vele andere zaken die de 
moeite waard zijn. De Kroepoekfabriek 
is een prachtig initiatief, vooral voor 
de jeugd. De Broekpolder vind ik een 
bijzonder natuur-, sport- en recreatie-
gebied, dat met de dag mooier wordt. 
En als ik vanuit ons nieuwe pand naar 
buiten kijk, zie ik hoe mooi Babbers-
polder is geworden. Vlaardingen heeft er 
in mij een ambassadeur bij gekregen!” n
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De Huurdersraad wil graag dat alle bewoners op de 
hoogte zijn van een aantal onderwerpen dat op 19 april 
besproken is. De avond werd goed bezocht door zo’n 50 
personen. Behalve de Huurdersraad, vertegenwoordigers 
van Waterweg Wonen en de Raad van Commissarissen 
waren 40 huurders aanwezig. De helft kwam namens 10 
bewonerscommissies en er waren ook nog 19 individuele 
bewoners. Waterweg Wonen gaf een presentatie over 
duurzaamheid en woningen met Nul-op-de-Meter (NOM). 
Het streven is om zoveel mogelijk woningen energieneu-
traal te maken. Op het ogenblik is een proefproject gaande 
in de Samuel Esmeijerstraat. Hierbij worden zonnepanelen 
geplaatst en vloerverwarming geïnstalleerd. Alles wordt 
goed geïsoleerd om het energieverbruik naar beneden te 
brengen.

In alle woningen met nog open verbrandingstoestellen 
en VR- ketels worden deze vervangen door moderne HR- 
ketels. Led- verlichting komt in de plaats van bestaande 
verlichting. Momenteel worden boilers geplaatst in Zwalu-
wenlaan Oneven.

Met de nieuwe Woningwet van 2015 is ook de Overlegwet 
aangepast. Hierin staat dat de huurders(raad) voortaan als 
gelijkwaardig partner meepraat met de woningcorporaties 
en de gemeente in een driepartijenoverleg. Wij zijn nu bezig, 
met Waterweg Wonen, om een nieuwe Samenwerkings-
overeenkomst op te stellen. Tijdens de najaarsvergadering 
hopen we de overeenkomst te kunnen ondertekenen.

Na de pauze hebben we, als proef, iets nieuws gedaan: 
“Met het bestuur aan tafel”.
Alle bestuursleden hebben zich verspreid over de tafels om 
met de aanwezigen in gesprek te gaan. Iedereen mocht 
alles zeggen en vragen.
We hebben een aantal onderwerpen geïnventariseerd:
• Er waren veel vragen over het groen rond de complexen. 

De groenvoorziening is van Waterweg Wonen naar de 
gemeente gegaan. Hoe zit het met het onderhoud rond 
de flatgebouwen en wie moet het nu doen bij het groen 
voor de woningen van b.v. de Indische buurt?

• Een aantal mensen gaf aan dat ze teleurgesteld waren als 
ze niet werden teruggebeld na het indienen van een klacht 
of het melden van een probleem bij Waterweg Wonen, 
terwijl dit wel beloofd was. Zo weten ze niet hoe klachten 
worden afgehandeld.

• Hoe zit het met huurders in gemengde complexen met 
huur- en koopwoningen?

• Taalgebruik, oftewel juridisch jargon in de nieuwe 
Huurvoorwaarden.

• Op het gebied van brandveiligheid is er in het gebouw 
Even in Babberspolder Oost een schouw geweest met 
Waterweg Wonen en de brandweer. Er is nog geen terug-
koppeling geweest.

In de Albertine Agneslaan is een brandoefening gehouden 
bij één van de flats. Tot twee keer toe is de blusleiding aan 
de flat gesprongen. Men vraagt zich af hoe het gesteld is 
met andere leidingen.
• Een vraag ging over de nieuwe computersoftware en 

het Huurdersportaal. Wat zijn de voor- en nadelen en wat 
moeten mensen die geen computer hebben?

• Hoe krijg je nieuwe mensen in je commissie?

Alle vragen zullen worden beantwoord. Een aantal vragen 
was niet voor Waterweg Wonen bestemd. De vragenstellers 
zijn doorverwezen naar andere instanties. Na afloop hebben 
we de aanwezigen gevraagd hoe ze deze sessie ervaren 
hebben. Iedereen was er erg positief over.  
Na de vergadering bleven veel mensen nog even napraten 
met een hapje en een drankje. n

• Wilt u onze nieuwsbrief “Huurdingen” ontvangen?
• Heeft u vragen of suggesties?

Mail het ons: 
huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl.

Bewonersavond 19 april 2017 

Een nieuwe 
aanpak
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De komende jaren 
ondergaat de Westwijk 
een metamorfose. In het 
Actieplan Wonen hebben 
de gemeente en de beide 
corporaties dat afgesproken. 
Van Valkenhof Laag is al 
jaren bekend dat het plaats 
moet maken voor de 
stadsvernieuwing. Omdat er 
veel ouderen wonen, geeft 
Waterweg Wonen extra 
begeleiding bij de verhuizing.

Op 1 oktober 2016 kregen de 
bewoners van de 37 verhuurde 
appartementen urgentie. Tot 1 
april 2018 hebben zij de tijd om 
een nieuwe woning te zoeken. 
“Natuurlijk verhuizen oudere 
mensen liever niet, dat snappen 
wij ook. Daarom proberen wij 
daarbij zo goed mogelijk te 
helpen”, vertelt bewonersbege-
leider Rochelle Raadtgever.

Directe bemiddeling
Een huisbezoek en verhuiskos-
tenvergoeding is standaard bij 
urgentie. Voor deze huurders werd 

dat uitgebreid, licht Rochelle toe. 
“Niet iedereen op leeftijd vindt 
het makkelijk om via Woonnet 
Rijnmond een woning te zoeken. 
Daarom bieden wij in het eerste 
gesprek al aan om direct te 
bemiddelen. De huurder kan zijn 
woonwensen doorgeven. Een 
woning die precies past bij die 
woonwens, bieden wij eerst aan 
die bewoner aan. Natuurlijk zijn 
er ook senioren die liever zelf 
zoeken. Of van wie de kinderen 
dat graag doen.”

Huurcontract thuis tekenen
De ondersteuning gaat verder 
dan dat. “Enkele huurders konden 
geen vervoer regelen voor de 
bezichtiging. Dan gaan we zelf 
mee. Voor het tekenen van het 
huurcontract komen we als 
dat nodig is langs. De senioren 
hoeven dan niet naar ons kantoor 
te komen”, legt Rochelle uit. 
Inmiddels hebben al veel huurders 
een nieuwe woning gevonden. 
Half mei zijn al 25 bewoners 
verhuisd en nog vier huurcon-
tracten opgezegd. “De lege appar-
tementen verhuren we tijdelijk via 
de organisatie Livable, vooral aan 
studenten. Zo blijft het complex 
leefbaar.” n

Extra begeleiding voor senioren in Valkenhof Laag

Hassan Abdulkhadir Sheego is afkomstig uit Somalië. Gedwongen door de situatie 
daar is hij zijn land ontvlucht en heeft hij een veilige thuisbasis gevonden in Vlaar-
dingen. Nieuwe Vlaardingers zoals Hassan hebben elk hun eigen talenten en 
ervaringen uit het verleden. 
Die willen ze benutten: ze willen meedoen aan de samenleving. Voor vergunning-
houders is het erg belangrijk te oefenen met de Nederlandse taal, netwerk op te 
bouwen en dagbesteding te hebben. Ook hebben zij vaak de behoefte iets ‘terug 
te doen’ voor de stad waar zij opgenomen worden. 

Waterweg Wonen is een maatschappelijke organisatie. Wij denken dat we naast 
het huisvesten van deze nieuwe Vlaardingers meer voor hen kunnen betekenen. 
Daarom hebben we met het Servicepunt Vrijwilligers de mogelijkheden verkend 
om enkele vergunninghouders als vrijwilliger bij Waterweg Wonen een plek te 
bieden. De positieve uitkomst hiervan is dat Hassan vanaf april bij ons is gestart. 
Hij loopt mee met de wijkmeesters in de Westwijk.

We wensen Hassan een leerzame en plezierige tijd bij Waterweg Wonen!

Bewonersbegeleider Rochelle Raadtgever
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Broodje brandweer ‘smaakt’ positief!

Half maart organiseerden wij, in samen-
werking met de brandweer Vlaardingen 
‘broodje brandweer’. In het kader van 
Veiligheid en Gezondheid kregen onze 
huurders informatie over brandveilig wonen. 
Senioren van nu blijven steeds langer 
zelfstandig wonen. Bij brand zijn zij minder 
goed in staat juist te handelen. Bijvoorbeeld 
doordat zij slecht ter been of bedlegerig zijn. 
Preventie is dan erg belangrijk.
Na de presentatie konden de senioren, 
onder het genot van een lunch, vragen 
stellen aan brandweermannen over brand-
veiligheid. De reacties van de ouderen 
waren erg positief! n

Automatische huurbetaling maakt het u makkelijk
De nieuwe huurprijs voor uw 
woning gaat op 1 juli 2017 in. 
Als u Waterweg Wonen heeft 
gemachtigd, wordt de huurprijs 
vanzelf aangepast. Anders moet 
u dat bedrag zelf wijzigen of dat 
doorgeven aan de bank.

Machtigen
Wilt u geen omkijken meer hebben 
naar de huurbetaling? Machtig dan 
Waterweg Wonen om het bedrag 
maandelijks automatisch af te 

schrijven. Aanmelden is eenvoudig. 
Vult u daarvoor een machtigingskaart 
in, die u bij ons kunt krijgen. Of gaat 
u naar mijn.waterwegwonen.nl. Daar 
kunt u het 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week regelen.

Voldoende saldo
Het is belangrijk dat er op de eerste 
werkdag van de maand voldoende 
geld staat op uw rekening. Anders kan 
de bank de opdracht niet uitvoeren 
en volgt een terugboeking, ook wel 
‘stornering’ genoemd. Na twee keer 
storneren stopt de automatische 
incasso. n

Controleer uw  
rekeningnummer
Soms krijgt u geld terug van 
Waterweg Wonen. Bijvoorbeeld bij 
de afrekening van de service- en 
stookkosten. Of bij de eindafre-
kening na een verhuizing. Weet u 
niet zeker of het juiste rekening-
nummer in ons systeem staat? Of 
heeft u een nieuw rekeningnummer 
gekregen? Het nummer aanpassen 
kan schriftelijk. U kunt een verzoek 
tot wijzigen ook regelen via 
mijn.waterwegwonen.nl.
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Entree opgefleurd

Voorkom duivenoverlast, voer niet
Veel bewoners klagen 
regelmatig over vogelpoep 
op balkon en ramen. En ook 
over de grote hoeveelheden 
koerende duiven. Wist u dat 
duivennesten en poep van 
duiven bacteriën bevatten die 
mensen ziek kunnen maken? 
Waterweg Wonen verzamelde 
tips om overlast te voorkomen. 

• Voer de duiven niet;
• Plaats duivenpennen op de reling 

van uw balkon;
• Maak een slinger van oude cd’s; de 

schittering verjaagt de duiven;
• Hang een touwtje of een waslijn net 

boven de balkonrand, waardoor de 
duiven niet kunnen landen;

• Span een net;
• Plaats nep-roofvogels;
• Strooi rode peper, kaneel, knoflook of 

cayennepeper.

Om de duiven effectief te verjagen, 
is het belangrijk dat uw actie een 
buurtactie is. Ga in gesprek met uw 
buren om de overlast gezamenlijk terug 
te dringen. n

Verschillende bewoners van het woongebouw Van Hogendorplaan 
Even hebben Waterweg Wonen gevraagd om de entree op te fleuren. 
Samen met de bewoners is er voor gekozen om dit met foto’s van 
typisch Vlaardingse locaties te doen. Fotograaf Arjan van Nieuwkoop 
(R’Jean) is gevraagd om die foto’s te maken. Zowel de bewoners als 
wij zijn erg tevreden met het resultaat. n

Sinds maart 2017 zijn de nieuwe 
algemene huurvoorwaarden van 
toepassing. Alle huurders hebben 
hierover een brief ontvangen.  
De laatste jaren zijn wetten en regels 
veranderd. Over bijvoorbeeld verhuren 
via Airbnb. Mag dat wel of niet?  
En wat is overlast precies?  
Uit uitspraken van rechters blijkt dat we 
dat beter moeten beschrijven.  
Met de nieuwe huurvoorwaarden weet 
u precies wat dit voor u betekent.  
En kunnen wij beter ingrijpen bij 
overlast. De laatste tijd kregen wij van 
huurders vragen over de huurvoor-
waarden. Hieronder leest u het 
antwoord op een aantal van deze 
vragen:

1 Ik las dat ik mijn woning als exclusief 
hoofdverblijf moet houden. Betekent 
dit dat als ik 6 weken naar de camping 
ga, ik toestemming moet vragen aan 
Waterweg Wonen?

Nee, zolang normaal bereikbaar bent in 
geval van calamiteiten of onderhoud, kunt 
u gewoon naar de camping.  
Maar onderverhuren, zoals via Airbnb, 
mag bijvoorbeeld niet.

2 Ik heb in het verleden een aantal veran-
deringen in mijn woning aangebracht. 
Moet ik dit nu ongedaan maken, als ik 
mijn woning verlaat?

Voor het doorvoeren van veranderingen 
aan uw woning dient u toestemming aan 
te vragen bij Waterweg Wonen. Dit is niet 

veranderd met de nieuwe algemene 
huurvoorwaarden. Dus als u in het 
verleden toestemming heeft gekregen 
van Waterweg Wonen, hoeft u de veran-
deringen niet ongedaan te maken.

3 Ik lees dat ik een boete krijg als ik een 
aanhangwagen in mijn tuin stal, klopt 
dat?

Er staat duidelijk in de algemene 
huurvoorwaarden (ook in de 
voorgaande) dat u geen voertuigen in 
uw tuin mag stallen. U krijgt eerst een 
schriftelijke waarschuwing. Als u hier 
geen gehoor aangeeft, legt Waterweg 
Wonen u een boete op. n

Nieuwe huurvoorwaarden

Bewoonster mevrouw Bal en fotograaf Arjan van Nieuwkoop, 
bij een van de foto’s: de molen Aeolus.
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Otmar (links) en Paul van Sala BV tijdens graafwerkzaamheden.

Is er lekkage in uw woning of 
is het riool verstopt? Waterweg 
Wonen schakelt dan Sala BV 
in, een Vlaardings bedrijf dat is 
gespecialiseerd in onder meer 
riolering en dakwerken. Dat zijn 
zeker niet de makkelijkste klussen. 
Toch kan Quinte Molhoek, 
werkvoorbereider en uitvoerder bij 
Sala er enthousiast over vertellen. 
“De meeste huurders zijn blij dat 
wij komen.”

Wat doet Sala precies? 
“Wij werken voor Waterweg Wonen, 
maar ook voor particulieren, Vereni-
gingen van Eigenaren, de gemeente en 
aannemers. Als er wateroverlast is in 
woningen zoeken wij naar het lek.  
Dat kan bijvoorbeeld een gesprongen 
leiding of een losse dakpan zijn.  
Is het riool verstopt, dan sporen wij het 
probleem op. Dat geldt ook voor stank-
overlast. Als het kan, verhelpen wij het 
lek of de verstopping direct. We maken 
ook wel eens ondergelopen of vervuilde 
woningen schoon en kunnen graffiti 
verwijderen en straatwerk herstellen. 
Allerlei lastige klussen, dus.”
 
Hoe gaat u te werk?
“Bij een lekkage of verstopping 
onderzoeken wij altijd eerst waar het 
probleem zit. Daar zijn gelukkig steeds 
betere technieken voor, bijvoorbeeld een 
haspel met een camera en LCD-scherm. 
Ook hebben wij een speciale riool-
camera. Die besturen we op afstand, 
zelfs naar een vertakking links of rechts. 
Hiermee kunnen we de exacte positie 
van de verstopping bepalen. We zijn er 

erg zuinig op, want hij kost net zoveel 
als een nieuwe auto.”

Wat is de reactie van huurders  
op jullie komst?
“Dat is verschillend. De meeste 
huurders zijn hartstikke blij als wij 
komen. Die zien ons als de verlosser. 
Maar er zijn soms boze, ongeduldige of 
verdrietige mensen bij. Niet zo vreemd 
als je woning net is ondergelopen met 
rioolwater. Onze medewerkers kunnen 
daar goed mee omgaan.”

Hebt u nog een leuke anekdote?
“Wel meer dan één. We hebben in een 
complex een keer ’s nachts naar een 
verstopping op het dak gezocht. Toen de 

“Ineens stond de politie  
voor onze neus”

bewoners van de bovenste verdieping 
voetstappen hoorden, belden ze de 
politie. Die stond ineens voor onze 
neus. Ook de brandweer rukte wel eens 
per ongeluk uit, toen we een rookproef 
deden om de oorzaak van stank te 
vinden. Waar rook is, is meestal vuur. 
Maar deze keer dus niet.”

Vertel eens over uw relatie met 
Waterweg Wonen?
“Die is prima, want de lijnen zijn kort. 
Als de nood aan de man is, gaan wij 
huurders direct helpen. Dat waarderen 
zij. We weten heel goed wat we 
aan elkaar hebben. Alles wordt van 
beide kanten altijd vlot opgepakt of 
afgehandeld. Dat werkt prettig.” n

Uit ons netwerk
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Ruim een jaar geleden werden de eerste nieuwe eengezinswoningen opgeleverd. Je hoort en leest van 
de tevreden bewoners hoe fijn het hier nu toeven is. Die beleving is versterkt toen in april de openbare 
ruimte werd aangeplant. De woonstraten zijn verrijkt met mooie bomen en frisgroen struikgewas. 
Dat geeft meteen een andere blik. Nu ook de bouw van De Broedvogel fase 3 voorspoedig verloopt, 
krijgt De Nieuwe Vogelbuurt letterlijk dagelijks meer vorm en inhoud.

De bouw van De Broedvogel, fase 3 verloopt voorspoedig.

Update uit  
De Nieuwe Vogelbuurt

“Ineens stond de politie  
voor onze neus”

Dat fijne toeven blijkt ook uit de belang-
stelling voor de nieuwste fasen in De 
Broedvogel. Het gaat beter met de 
Nederlandse economie. Dat is merkbaar 
op de koopwoningenmarkt. Veel kopers 
in fase 4, zijn nu nog huurder. Deze 
kopers komen voornamelijk uit  
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis 
en 80% is 20 tot 35 jaar. De Broed-
vogel fase 4 is in korte tijd uitverkocht 
dankzij een enorme belangstelling: bijna 

anticiperen Waterweg Wonen en 
ontwikkelend bouwbedrijf Dura Vermeer 
Bouw Zuid West op deze behoeften. 
Het is de verwachting dat in september 
2017 De Broedvogel fasen 5 en 6 
alweer in verkoop gaan met 46 nieuwe 
eengezinswoningen en 8 parkwoningen. 

Allemaal goed nieuws voor De Nieuwe 
Vogelbuurt! n

twee keer zoveel inschrijvingen als (34) 
koopwoningen. Helaas hebben we een 
aantal aspirant-kopers moeten teleur-
stellen. Gelukkig is De Nieuwe  
Vogelbuurt nog niet uitgebouwd.

Het is een goed signaal dat deze 
starters, jonge gezinnen en ouderen 
met een jonge geest bewust in De 
Nieuwe Vogelbuurt graag een eigen 
nestje willen kopen. Vanzelfsprekend 
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Algemene 
informatie

De CO2 uitstoot van 
ons bezit, gemeten 
vanaf 1 januari 2008, 
ligt eind 2016 22,7% 
lager.

In 2016 werden 16 
 negninow snizegnee

en de kopgevel 
van complex 
Zwaluwenlaan 
voorzien van zonne-
panelen.

Bij nieuwbouw gaan 
we naar het ‘Nul-op-
de-meter’-concept toe. 

Voor ons nieuwe 
kantoorpand aan de 
Van Hogendorplaan 
hebben we het 

1 
Very Good ontvangen.

Er zijn in 2016 
twee contracten 
afgesloten, waarbij 
prestatieafspraken 
zijn gemaakt met 
betrekking tot MVO 
en duurzaamheid. 
Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het 
duurzaam-MVO 
inkoopmodel.

JAARVERSLAG WATERWEG WONEN: 2016 IN BEELD

Centraal staan betaalbare 
sociale huurwoningen 
voor mensen, die hierop 
aangewezen zijn

Eind 2016 hebben wij 11.273 sociale 
huurwoningen, waarvan 1.984 eengezins-

 ne ekjileknageot leotslor 507.2 ne negninow
 elaicos ed ni negninow ekjileknagrood rotallor

huur. 

We hanteren het landelijke principe van 
passend toewijzen, passend wonen. 98,8% 
van de huurtoeslaggerechtigden is passend 
gehuisvest. 

Waterweg Wonen wil meer eengezinswoningen 
beschikbaar krijgen voor de doelgroep. Daarom 
stimuleren wij de doorstroming van ouderen 
van een eengezinswoning of maisonnette met 
tuin naar een appartement. 

Voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden 
is de taakstelling vergunninghouders/
statushouders voor de gemeente Vlaardingen 
182 personen. Waterweg Wonen huisvest 
hiervan circa 75%. In 2016 zijn 201 personen 
geplaatst, 19 meer dan de taakstelling. 

Centraal staan vitale 
wijken en buurten

Gezamenlijk met gemeente, Woningstichting 
Samenwerking en de Huurdersraden blijven 
we werken aan het Actieplan Wonen.

• Waterweg Wonen sloot een 
 teh roov tsmokneerevo  sgnikrewnemas

Centrumgebied voor de realisatie van 

Vijfdelaan).
• 82% van de huurders geeft na 2 en 

woonomgeving.
• Het oordeel bij de buurtschouw is een 7,2 

(norm: 7,5).

Focus op 
risicomanagement

Bij Waterweg Wonen staat risicomanagement 
hoog op de agenda. Het doel is om snel en 
adequaat te kunnen inspelen op (te verwachten) 
risico’s door veranderingen in overheidsbeleid, 
nieuwe trends of maatschappelijke 
ontwikkelingen. Dit zijn risico’s op het gebied 
van onze strategische keuzes, (bouw- en 
renovatie)projecten, juridische zaken, fraude en 
informatiemanagement. 

Onze KWH-score in 2016 was 7,8. 

90% klanttevredenheid over het 
betrekken van de woning.

94% klanttevredenheid over het verlaten 
van de woning.

89% klanttevredenheid over reparaties.

7,8Centraal staan 
onze klanten

Centraal staat een 
toekomstbestendige organisatie

• Uit de vergelijking met andere corporaties 
in Nederland in de Aedes Benchmark 2016 
blijkt dat wij het goed doen als het gaat om de 
beperking van onze bedrijfslasten; we vallen in 
de A-categorie. 

• De netto-bedrijfslasten zijn met ruim 2% 
gedaald. Na correctie van de posten met een 
incidenteel karakter is dit structureel 5%. 

Personeelsuitgaven

Onderhoudsuitgaven

Overige bedrijfsuitgaven

Renteuitgaven

Leefbaarheid

Nieuwbouw, woningverbetering en aankoop

Vermogensopbouw

UITGAVEN

10%7%

16%

15%

17%

7%

1%

1%

26%

1 BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen.

Huren

Verkoopontvangsten

Overige ontvangsten

ONTVANGSTEN

16%

6%

78%

565
Renovatie

159
Nieuwbouw

69
Aankoop

71
Verkoop

102
Sloop

476 klachten ontvingen wij in 2016, 
waarvan 447 gegrond. 97% van deze 
klachten handelden wij binnen de 
daarvoor gestelde tijd af. 

Ook in 2016 stimuleerden wij onze 
huurders meer gebruik te maken 
van onze online klantenservice mijn.
waterwegwonen.nl. 

92% van de huurders is 
tevreden over het gebruik van 
mijn.waterwegwonen.nl. 

CO2

CO2

CO2

• De afbouw van het aantal medewerkers 
van Waterweg Wonen loopt volgens plan: 
van 121 naar 118 fte. De komende jaren 
gaat dit aantal verder terug naar ongeveer 
110 fte.

Het jaar 2016 is het 
eerste jaar van het bedrijfsplan 

van Waterweg Wonen 2016-2019, 
“Vlaardingen Centraal, gebouwd op de 

toekomst”. De kern van ons werk blijft ook in 
deze periode; het zorgen voor voldoende betaalbare 
woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- 

en leefomgeving voor mensen met een lager inkomen, 
die niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen 

voorzien. En niet onbelangrijk: we doen dit uitsluitend in 
Vlaardingen en in samenwerking met anderen.

Ruim 11.000 gezinnen in Vlaardingen hebben hun 
thuis gevonden in onze huurwoningen. Wilt 

u weten wat wij voor hen, voor de stad 
Vlaardingen en voor onze medewerkers 

deden in 2016? Wij laten het u hier 
graag zien!

 Personeelsuitgaven

 Onderhoudsuitgaven

 Overige 
bedrijfsuitgaven

 Renteuitgaven

 Leefbaarheid 
(externe uitgaven)

 Nieuwbouw, 
 gniretebrev gninow

en aankoop

 Vermogensopbouw

 Huren

 Verkoopontvangsten

 Overige ontvangsten

Wilt u ons volledige jaarverslag lezen? Ga dan naar www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2016. 

Op 31 december 2016 had Waterweg Wonen 11.490 huurwoningen in eigendom. Deze woningen zijn 
opgedeeld in de prijscategorieën: goedkoop, betaalbaar, duur en duur boven de huurtoeslaggrens.
Naast woningen hebben we ook 1.094 andere verhuureenheden.

Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op www.waterwegwonen.nl, via Facebook en Twitter.

Centraal staat 
duurzaamheid
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Financiële problemen voorkomen
Wellicht willen huurders helemaal niet 
verhuizen, ook al is hun huur hoog. 
Dat hoeft ook niet, want de regeling is 
vrijwillig. Een gesprek kan natuurlijk altijd. 
Wethouder Hans Versluijs: “Ik vind het 
een goed initiatief van woningcorporaties 
om financiële problemen te voorkomen of 
te verminderen.”

Het Experiment Passend Wonen 
loopt van 1 juli 2017 tot 25 juni 2019. 
Woningstichting Samenwerking doet ook 
mee. De gemeente en de woningcorpo-
raties bekijken in 2018 of het huurders 
helpt. 

Heeft u interesse stuur dan een bericht 
via mijn.waterwegwonen.nl, info@water-
wegwonen.nl of bel ons. n

de brief over de huurronde, die u half 
mei ontving, hebben we deze oproep 
ook gedaan. 

Met voorrang
Waarom doet Waterweg Wonen dit? Bas 
van Rosmalen van Waterweg Wonen: 
“De afgelopen jaren zijn de huren sterker 
gestegen dan voorheen. Bovendien zijn 
er huurders die hun baan kwijtraakten 
of met pensioen gingen. Het aantal 
mensen dat volgens de Rijksnormen 
te duur woont, is daardoor gegroeid. 
Hoeveel mensen en wie dat zijn, weten 
wij niet. Wij kennen het inkomen van 
onze huurders niet. Maar we willen hen 
de kans bieden met voorrang te verhuizen 
naar een goedkopere woning. De urgen-
tieregels van de gemeente Vlaardingen 
bieden nu tijdelijk deze mogelijkheid.”

Een kijkje in 
Villa Delphia
Begin juni konden bewoners van 
Villa Delphia een kijkje nemen in 
hun toekomstige woning. Villa 
Delphia wordt een woongebouw 
met 36 woningen voor verstandelijk 
beperkten en 12 sociale huurwo-
ningen in de Westwijk. Stichting 
Philadelphia begeleidt de cliënten 
met een verstandelijke beperking die, 
naar verwachting eind dit jaar, in Villa 
Delphia gaan wonen. n

Betaalbaar wonen. Het is 
de belangrijkste ambitie van 
Waterweg Wonen. Daarom komt 
er het ‘Experiment Passend 
Wonen’. Huurders met te 
hoge woonlasten krijgen de 
mogelijkheid om met voorrang 
naar een goedkopere woning te 
verhuizen. 

Ontvangt u huurtoeslag? En heeft u 
per 1 juli een hogere huurprijs dan 
592,55 euro (een- of tweepersoons-
huishoudens) of 635,05 euro (drie- of 
meerpersoonshuishouden)? Dan kunt u 
hiervoor in aanmerking komen. U bent 
dan van harte uitgenodigd om contact 
op te nemen met Waterweg Wonen. In 

Voorkom hoge kosten voor het  
vervangen van een (voordeur)slot

Wie te duur woont, kan met voorrang verhuizen

Waterweg Wonen streeft naar veilige en minder inbraakgevoelige 
woningen voor onze huurders. Een belangrijk onderdeel daarvan 
is het voordeurslot. Deze zijn in onze woningen zo inbraak werend 
en veilig als mogelijk. Het komt echter regelmatig voor dat een 
bewoner zichzelf heeft buitengesloten. 

Bijvoorbeeld doordat hij/ zij zich 
buitengesloten heeft, de sleutel aan 
de binnenzijde in het slot zit of de 
sleutel vergeten is. De reparatiekosten 
brengen wij altijd in rekening bij de 
huurder. Om weer in de woning te 
komen, is dan vaak hulp van ons nodig. 
Soms kan het probleem eenvoudig 
opgelost worden. Maar helaas komt het 
steeds vaker voor dat de cilinders of 
zelfs het slot vervangen moet worden. 
Dit kan tot hoge kosten leiden. Het 
vervangen van een enkele cilinder (met 
korte arbeidstijd) is niet zo duur. Maar 
het vervangen van een gelijkluidende 
cilinder set (1 sleutel voor meerdere 
sloten) of een slot met een driepunt-
sluiting in de deur kost soms meer dan 
1.000 euro. Het wordt nog vervelender 
als dit in de avonduren of het weekeinde 
moet gebeuren en u onze wachtdienst 

daarvoor moet bellen. Dan zijn de 
kosten namelijk hoger, omdat onze 
eigen medewerkers niet kunnen komen 
en wij een bedrijf moeten inhuren om u 
te helpen.

Ons advies is: geef een reservesleutel 
af aan een vriend, familielid of eventueel 
buren. Zij kunnen u helpen als u zich 
buitengesloten heeft. Zo bent u niet 
alleen sneller geholpen, maar voorkomt 
u ook hoge kosten voor het vervangen 
van uw slot! n
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De afgelopen jaren waren veel mensen 
op de vlucht, bijvoorbeeld uit Syrië en 
Eritrea. Voor een aantal van diegenen 
die hier mogen blijven, is de gemeente 
Vlaardingen verantwoordelijk voor 
de huisvesting. Het gaat soms om 
minderjarigen, die in de groepsopvang 
terecht komen. Vlaardingen telt drie 
van die locaties. Stichting Timon zorgt 
voor de begeleiding van deze kinderen. 
Worden zij achttien jaar, dan is er andere 
huisvesting nodig. 

Pittig 
Samen met de gemeente heeft 
Waterweg Wonen nagedacht over een 
oplossing voor deze jongeren. Dat werd 
een proef met kamergewijze verhuur. 
Achttienjarigen kunnen zo langzaam 
wennen aan zelfstandig wonen. 
Bovendien doet deze aanpak een 
minder groot beroep op de beschikbare 
huurwoningen. Waterweg Wonen heeft 
daarvoor twee woningen aangepast, 
onder meer door een slot op de slaap- 
kamerdeuren te plaatsen. 
Denise van Deursen van Timon is blij 

met deze proef van Waterweg Wonen. 
Zij begeleidt de meiden een keer in de 
week bij allerlei zaken, zoals financiën. 
“Op je achttiende alleen gaan wonen 
is pittig. Zeker als je uit een ander land 
komt. Omdat de meiden het huis delen, 
hebben zij veel aan elkaar. We kijken 
natuurlijk wel of ze bij elkaar passen.” 

Huiselijk
Dat was zeker het geval bij Shewit en 
Ruta. Zij raakten bevriend in de groeps-
opvang. Sinds februari wonen ze samen 
in een huis. Als we bij hen op bezoek 
komen, valt op hoe opgeruimd en 
huiselijk het is. Shewit zet direct thee. 
Ruta is er niet, omdat die een zieke 
vriendin helpt. 
Shewit, die nu bijna 1,5 jaar in 
Nederland is, spreekt de taal al goed. 
Zij vertelt hoe gelukkig ze is om hier te 
zijn. “Alles is hier goed. Iedereen is vrij. 
In Eritrea moest ik in het leger. Toen ik 
zestien was ben ik gevlucht, helemaal 
alleen. Ouders heb ik niet meer. Wel 
een oma van tachtig jaar en twee broers 
en een zusje. We bellen soms.”

Vrijwilligerswerk
Eerst leek het haar fijn om alleen te 
wonen, nu is zij blij dat ze met zijn 
tweeën zijn. “We koken en eten samen. 
Bij heel veel dingen helpt Ruta mij. 
Samen is fijner dan alleen.” 
Shewit gaat elke dag naar een interna-
tionale schakelklas (ISK), Ruta volgt al 
een zorgopleiding op MBO 1-niveau in 
Vlaardingen. Ook Shewit wil later graag 
in de zorg werken. Ze is vrijwilliger bij 
een van de Herman Frantsenhuizen in 
Vlaardingen. “Ik werk daar elke dinsdag 
na school met gehandicapten. Thee 
brengen, tekenen of haar kammen.  
Dat vind ik leuk.” 
Ruta en Shewit krijgen wekelijks bezoek 
van Denise en hebben daarnaast 
vrijwillige maatjes. Die helpen hen om 
te aarden in Nederland. “Zij hebben 
ons geholpen met de verhuizing en het 
inrichten van het huis. Bij Dicky gaan we 
vaak eten. En met een ander maatje ga 
ik soms naar de bioscoop. Dat vind ik 
het leukste om te doen.” n

“Samen in één huis wonen  
is fijner dan alleen”
Waterweg Wonen doet sinds februari 2017 een proef met een nieuwe woonvorm: kamergewijze verhuur voor 
jonge vergunninghouders. Daarbij wonen zij met z’n tweeën of drieën samen in één huis. Shewit en Ruta uit 
Eritrea zijn er blij mee. “We kunnen elkaar helpen”, vertelt Shewit. 

Denise van Deursen (links op de foto) van Timon en Shewit.
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Wist u dat het verstandig is om uw kranen een minuut te laten lopen als u langer dan een week weg 
bent geweest? In stilstaand water kunnen namelijk schadelijke bacteriën voorkomen. Sommige van deze 
bacteriën zoals de legionellabacterie kunnen een flinke griep veroorzaken. 

Wat kunt u doen? 
• Bent u langer dan een week wegge-

weest? Dan is het goed om bij thuis-
komst leidingen door te spoelen met 
koud en heet water totdat het water 
écht koud óf heet is. Voorkom verne-
veling en ventileer de ruimte goed.

• Gebruikt u sommige kranen in 
uw huis niet vaak? Laat het water 
doorlopen voor gebruik;

• Heeft u een tuinslang of bijvoorbeeld 
een plantenspuit, waarin water is 
blijven staan? Spoel ook deze even 
door en voorkom  
verneveling;

• Zorg ervoor dat de temperatuur van 
de boiler, geiser of combiketel niet 
lager is dan 60°C. U kunt met een 

Voorkom legionella 
Spoel na de vakantie uw leidingen door

Terug van vakantie?
1 minuut 

kraan doorspoelen!

Weer lekker,
vers drinkwater

van goede
kwaliteit!

Terug van vakantie? 1 minuut kraan doorspoelen

Evides Waterbedrijf levert zorgvuldig gezuiverd, betrouw-
baar drinkwater bij u thuis. Wanneer kraanwater langere tijd  
stilstaat in uw leidingen, loopt de kwaliteit wat terug. Wij advi- 
seren u om deze drinkwaterleidingen na uw vakantie me-
teen bij thuiskomst goed door te spoelen. Door de kranen  
1 minuut door te spoelen, krijgt u weer lekker, vers drinkwater 
van goede kwaliteit!

Vang het water uit de kraan op, en gebruik het 
voor bijvoorbeeld huishoudelijke klusjes, het 
wassen van de auto of voeden van planten 
in tuin of huis, duurzaam!

Weten hoe Evides zorgt voor betrouwbaar water?  
Evidesmedewerkers zijn dagelijks bezig met het bewaken,  
onderzoeken en verbeteren van de drinkwaterkwaliteit.  
Zij vertellen: www.evides.nl/kraandoorspoelen 

Doorspoelchecklist:

 Begin met het doorspoelen van het toilet

  Doe daarna de kraan die het dichtst bij  
de watermeter zit

  Laat alle kranen goed doorlopen met  
warm en koud water gedurende 1 minuut

  Vergeet de buitenkraan niet

  Denk ook aan de badkraan, wastafel en douchekop* 

* Tip! Leg de douchekop in een emmer met een dweil erover of 
houdt hem onder water, zodat er geen waterdruppeltjes in de 
lucht komen. Bij temperaturen vanaf 25°C en in stilstaand water  
gedijt namelijk de legionellabacterie, die bij inademing tot long-
ontsteking en de zogeheten veteranenziekte kan leiden.

thermometer meten hoe hoog de 
temperatuur van het ongemengde 
(douche)water is.

Kraanhanger als geheugensteuntje
Als u dit leest, dan vindt u het 
waarschijnlijk een goed idee om 
de leidingen door te spoelen bij 
thuiskomst. Na de vakantie nemen 
uitpakken en andere zaken u meestal 
meteen in beslag. Het doorspoelen 
wordt dan vaak vergeten. Waterbedrijf 
Evides ontwikkelde daarom de ‘kraan-
hanger’. Hang voor u weggaat de 
kraanhanger aan uw kraan als geheu-
gensteuntje voor als u terugkomt. U 
kunt de kraanhanger printen vanaf de 
website van www.evides.nl. n

De legionellabacterie komt overal 
in de natuur voor. Ook in (leiding)
water. Maar dan vaak in zulke kleine 
aantallen dat de bacterie niet schadelijk 
is. De bacteriën groeien echter snel 
in stilstaand water met een tempe-
ratuur tussen 25 en 55°C. Dus als 
uw leidingen een tijdje niet worden 
gebruikt tijdens de vakantie, kunnen 
de bacteriën zich vermenigvuldigen. 
Bij de legionellabacterie kunt u risico 
lopen als u waterdamp inademt tijdens 
het douchen of het tandenpoetsen of 
het besproeien van de planten. Dat 
geldt overigens alleen als het water 
langere tijd heeft stilgestaan. Met het 
doorspoelen van de leidingen spoelt u 
de kwalijke bacteriën weg. 
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Helaas komt het nog steeds 
voor. Net uitziende mensen die 
aanbellen met een smoes, die 
uiteindelijk leidt tot oplichting 
of beroving. De zogenaamde 
babbeltrucs. Wijkagent Wouter 
van der Boom ziet een recente 
toename van deze vorm van 
diefstal. Door heel Vlaardingen, 
maar vooral in Holy. 

“Geregeld krijgen wij meldingen van 
babbeltrucs”, vertelt Wouter van der 
Boom. “De oplichters zijn gewiekst en 
ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan 
de deur en doen zich voor als iemand 
van de bank, woningbouwvereniging, 
thuiszorg of iets dergelijks. Er staan 
ook wel kinderen aan de deur met 
een zielig verhaal. Soms weten ze met 
gladde praatjes geld of een pincode 
afhandig te maken. De babbeltrucs 
zijn ook een manier om de woning 
binnen te dringen. Vraag altijd om een 

legitimatie. Twijfelt u? Laat de persoon 
buiten wachten en bel ter controle naar 
het bedrijf waar zij beweren voor te 
werken of bel de politie als u de boel 
niet vertrouwt”, raadt de wijkagent aan.

Senioren vaker doelwit
De dieven richten zich vaak op de 
oudere bewoners. Zij zijn vaker thuis 
en kennelijk makkelijker te bedriegen. 
Wouter van der Boom vervolgt: 
“Niemand mag om uw pinpas en/of 
pincode vragen, ook de politie niet. 
Geef die dus in geen geval af. De beste 
tip die ik bewoners kan geven, is om 
niet te goed van vertrouwen te zijn. 
Laat mensen nooit binnen. Een veelge-
bruikte truc in de zomer is aanbellen 
terwijl uw achterdeur openstaat.  
U loopt naar de voordeur en wordt 
daar aan de praat gehouden, terwijl de 
dieven aan de achterzijde uw woning 
binnendringen”, aldus Wouter van der 
Boom.

Waterweg Wonen kondigt bezoek aan
Medewerkers van Waterweg Wonen 
komen in de regel niet onaangekondigd 
bij u aan de deur. U ontvangt vooraf 
een brief of u heeft zelf de afspraak 
met ons gemaakt. Alleen bij incasso-
procedures kunnen wij onaangekondigd 
voor de deur staan. Trap dus niet in 
babbeltrucs van mensen die zeggen 
dat ze van de woningbouwcorporatie 
zijn. Bent u er niet zeker van dat de 
persoon aan de deur bij Waterweg 
Wonen werkt, belt u dan gerust ons 
kantoor om dit te controleren. Om 
bewoners extra te waarschuwen voor 
babbeltrucs, hangen onze wijkmeesters 
flyers op in de mededelingenkastjes 
van onze flats. 

Bel bij onraad de politie
Werk mee aan een veilige buurt en 
schakel bij twijfel de politie in.  
Voor noodgevallen belt u 112. Is er al 
ingebroken en zijn de dieven spoorloos 
of ziet u verdachte personen in de 
wijk, bel dan 0900-8844. Probeer een 
signalement te onthouden. Is er in uw 
buurt een Buurt Whatsapp, waarschuwt 
u dan meteen uw buurtbewoners en 
vraag om uit te kijken naar verdachten. n

Toename  
babbeltrucs 
in heel Vlaardingen

Wijkagent Wouter van der Boom; ”Vraag altijd om een legitimatie  
en laat de persoon buiten wachten”.
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KOOPSOM 90.000 EURO 

(netto woonlast van ca. 284 euro)
(met afwerkpakket ca. 334 euro)

Zo kopen of afwerking meefinan-
cieren? Aan u de keuze! Kopen in de 
huidige betaalbare staat? Óf opleveren 
met het KoopCompleet pakket: luxe 
keuken en badkamer met hangend 
toilet.
De prijs van het pakket (17.500 euro) 
komt bovenop de vaste koopsom en 
kan worden meegefinancierd

Een ideale starterswoning op een 
gunstige locatie met heerlijk ruim en 
zonnig balkon op de 2e verdieping!
Dichtbij winkelcentrum en centrum 
van Vlaardingen en zo op de snelweg!  
Maar wel midden in het groen.
Met (fietsen)berging en afgesloten 
entree met videofoon en een lift.
De vve-bijdrage is 155 euro per 
maand.

ACTIE
Nu bij aankoop een Formido 
cadeaubon van 1500 euro! Daar koop 
je een mooie laminaatvloer voor! n

LEUK APPARTEMENT DICHTBIJ CENTRUM? 
KOM KIJKEN BIJ PARKWEG 182! 

Maak een afspraak bij Borgdorff 
Makelaars (telefoonnr. 010-4453144) 
en informeer naar de voorwaarden 
van KoopCompleet.

Impressie

Impressie
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Download ‘m op 
brandweer.nl/woningcheck-app
of kijk op

Doe de
woningcheck 

Dé app 

voor een 

brandveilig 

thuis

Hoe brandveilig is uw huis? 
Heeft u er weleens over 
nagedacht wat u moet doen 
bij brand? Of beter nog, hoe 
u brand kunt voorkomen? 
In Nederland zijn er jaarlijks 
zesduizend woningbranden, 
waarvan sommige met doden 
tot gevolg. Waterweg Wonen 
heeft afspraken gemaakt met 
de brandweer om regelmatig 
woningen te checken op 
brandveiligheid. Wij spraken 
met Peter Schuurmans van 
Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (VRR), de organisatie 
waar de brandweerzorg in 
Vlaardingen onder valt. 

De afspraken tussen Waterweg Wonen 
en de brandweer hebben als doel de 
brandveiligheid van de woningen te 
vergroten en huurders bewust te maken 
van de risico’s. Peter Schuurmans vertelt: 

“Waterweg Wonen levert ons adressen 
of wijst wijken aan met het verzoek daar 
de woningcheck te doen. Wij sturen een 
brief en gaan daarna langs de deuren.”

Rookmelder cadeau
De brandweer test of de bewoners in 
het geval van brand het huis makkelijk 
kunnen verlaten. Peter Schuurmans 
vervolgt: “Wij vragen altijd aan de 
bewoners waar de sleutels van de voor- 
en achterdeur liggen. Zijn die in geval 
van brand voor iedere bewoner van het 
huis snel te vinden?
Tijdens de woningcheck kijken we ook 
of de brandweer in geval van nood 
goed de woning in kan. Staan er bij de 
ingang dozen, kinderwagens of fietsen 
in de weg, dan bemoeilijkt dat ons 
werk. Weinig mensen denken daarover 
na. Feit is dat vuur zich razendsnel 
verspreidt. De gehele woning staat in 
een paar minuten tijd vol met giftige 
rook”, legt Peter Schuurmans uit. 
“Tijdens ons bezoek geven wij de 
bewoners tips over hoe zij hun huis 
brandveiliger kunnen maken. Is er nog 

Veiligheid en gezondheid

Check uw huis  
op brandveiligheid

geen rookmelder in huis aanwezig?  
Dan plaatsen wij er een bij de woning-
check. Met deze attentie hoopt 
Waterweg Wonen bewoners te  
stimuleren de adviezen van de 
brandweer op te volgen.”  

Woningcheck-app
Beschikt u over een smartphone? Dan 
kunt u in de Applestore of Playstore de 
Woningcheck-app downloaden. Deze 
app wandelt met u door alle kamers 
in uw woning en stelt vragen over uw 
thuissituatie. In een handomdraai weet 
u hoe het gesteld is met de  
brandveiligheid in uw huis. 

Meer informatie? 
Heeft u vragen over brandveiligheid? 
Bel dan gratis 0900 – 8387. U vindt 
ook meer informatie op rijnmondveilig.
nl. Bent u een huurder van Waterweg 
Wonen en wilt u een woningcheck door 
de brandweer laten doen? Stuur een 
mail naar veiliglevenwcb@vr-rr.nl of bel 
naar (010) 248 88 88. 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 6 augustus 2017.
Uit de goede inzendingen  
wordt een winnaar getrokken.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
‘Alle huurders krijgen een gratis 
rookmelder in hun woning.’

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

aanhangwagen, appartement, 

badplaats, bewonersavond, 

blij, boulevard, brandveilig, 

brandweer, broekpolder, 

bruinen, flat, hitte, 

hoogtepunten, hotel, 

huisbezoek, huiselijk, 

huurdingen, huurprijs, 

inloggen, kaneel, klantportaal, 

kroepoekfabriek, kijkmiddag, 

ligstoel, metamorfose, 

netwerk, oogopslag, 

opfleuren, parasol, 

parkwoningen, plantenspuit, 

preventie, riool, samen, slot, 

spoedmelding, starters, 

strandstoel, taalgebruik, 

thuisbasis, vakantie, 

ventileren, verhuizing, 

verkoeling, vernieuwing, 

vogelbuur, voordeur, voorrang, 

waterpret, woonvorm, 

woonwensen, wijkmeesters, 

ijsje, zeemeeuw, zomerdag, 

zon, zonnebaden, 

zonnebrandcreme, zonnebril, 

zonnepanelen, zwembad, 

zwembroek.
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Half mei ontvingen al onze huurders 
die een huurverhoging kregen een brief 
hierover. Betaalbaarheid vinden wij 
belangrijk. Daarom laten wij, in samen-
spraak met de Huurdersraad, ook dit 
jaar de huren beduidend minder stijgen 
dan wettelijk is toegestaan. Hieronder 
leest u de meest gestelde vragen.

Wat is mijn nieuwe huurprijs?
In de brief leest u welke huurprijs voor 
u geldt. Per woning voert Waterweg 
Wonen een huurstijging door van 0,8% 
of 1,7% inclusief inflatie. Dit mag 
wettelijk 2,8% zijn. De huurstijging 
van 1,7% berekenen wij alleen als 
de huurprijs behoorlijk lager is dan de 

huurprijs die wij nastreven. Woningen 
met een huurprijs die hoger is dan 
de huurprijs die we nastreven, krijgen 
geen huurverhoging en deze huurders 
hebben dan ook geen brief ontvangen. 

Per wanneer ga ik de nieuwe huurprijs 
betalen?
Deze geldt per 1 juli 2017. Wanneer 
u per automatische incasso betaalt, 
wordt het nieuwe huurbedrag automa-
tisch van uw rekening afgeschreven. 
Anders moet u het zelf aanpassen.

Mijn inkomen is lager geworden. Nu is 
de huur eigenlijk te hoog. Wat nu?
Ontvangt u huurtoeslag? En heeft u 

per 1 juli een hogere huurprijs dan 
592,55 euro (een- of tweepersoons-
huishoudens) of 635,05 euro (drie- of 
meerpersoonshuishouden)? Dan kunt 
u voor een goedkopere woning in 
aanmerking komen. U bent dan van 
harte uitgenodigd om contact op te 
nemen met Waterweg Wonen.  
Op pagina 12 in deze Watermerk leest 
u erover.

Meer weten? Lees de antwoorden 
op alle veel gestelde vragen op 
www.waterwegwonen.nl. Zoek op 
‘huurverhoging’. n

Vragenrubriek

Veelzijdig Vlaardingen

Educatief Archeologisch Erf  
Een mooi stukje geschiedenis in de Broekpolder
Sinds vorig najaar heeft de Broekpolder er een juweeltje bij: 
het Educatief Archeologisch Erf. Op een stuk grond tegenover 
Watersportvereniging de Callenburgh en naast het Klauterwoud,  
kunt u met eigen ogen zien hoe Vlaardingen er vroeger uitzag. 

Op het Archeologisch Erf staat het  
Vlaardingencultuurhuis, een nagebouwde 
boerderij van 5.000 jaar geleden. Het huis 
is met behulp van staf en studenten van de 
Faculteit Archeologie van de Leidse Univer-
siteit gebouwd. Om het huis bevinden zich 
prehistorische akkertjes en de reconstructie 
van een boomstamboot ofwel kano uit de 
Romeinse Tijd. 

In de jaren vijftig tot begin jaren zestig 
werden in Vlaardingen diverse archeolo-
gische vondsten gedaan. Reconstructies van 
deze vondsten zijn nu te bezichtigen in het 
Vlaardingencultuurhuis. Er ligt een plan om 
het terrein uit te breiden met gebouwen uit 
verschillende tijdperken, zoals de Steentijd, 
de Romeinse Tijd, de Middeleeuwen en de 
Vroegmoderne tijd. 

Wilt u een bezoek brengen aan het Educatief 
Archeologisch Erf? Het terrein is iedere 
zondag van 12.00-15.00 uur open voor 
publiek. Kijk voor meer informatie op Facebook 
of op www.federatiebroekpolder.nl. nHet Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder
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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

Thuisafgehaald biedt thuiskoks door 
heel Nederland de mogelijkheid hun 
kookkunsten te delen met anderen. 
Het is ideaal voor mensen die geen tijd 
hebben om te koken, niet in staat zijn 
om te koken of gewoon een alternatief 
zoeken voor afhaalmaaltijden.  
Huurder Kris de Pee maakt regelmatig 
gebruik van Thuisafgehaald en is vol lof 
over deze service. 

Hoe werkt Thuisafgehaald precies? 
“Via de website kun je op postcode zoeken 
naar een thuiskok in de buurt. Je krijgt dan 
een overzicht van de thuiskoks die maaltijden, 
gebak of hapjes aanbieden. De thuiskok 
vermeldt het gerecht, de prijs en tot hoe laat 
je kunt bestellen. Meestal is dat vóór 12 of 
2 uur. Voor een maaltijd betaal je rond de vijf 
euro.”

Kiest u altijd dezelfde thuiskok? 
“De tweede keer dat ik via Thuisafgehaald 
bestelde, kwam ik bij de Vlaardingse Marianne 
Spierings terecht. Sindsdien ga ik altijd naar 
haar. Haar eten is ongelooflijk lekker en zeer 
gevarieerd. Veel restaurants kunnen nog wat 
van haar leren. Ze zorgt vaak ook voor een 
extraatje, zoals een zelfgemaakte koek.”

“Marianne is mijn favoriete 
thuiskok van Thuisafgehaald”

De aangesloten thuiskoks werken niet puur 
voor het geld, maar ook voor de sociale con-
tacten. Wat merkt u daarvan? 
“Ja, het werkt toch wel wat anders dan bij een 
afhaalrestaurant of snackbar. Bij Marianne neem 
ik zelf een bakje mee, waarin ik het eten meekrijg. 
Als ik mijn maaltijd ga ophalen, ben ik niet in een 
minuut weg. Er is tijd voor een praatje en gezel-
ligheid. De thuiskok vindt het fijn mensen blij 
te maken met hun kookkunsten. Daar mag je 
dan ook wel wat voor teruggeven, vind ik.” 

U vertelde dat uw contacten met 
Marianne misschien wel leiden tot een 
samenwerking? 
“Nou misschien in de toekomst. Ik werk als 
eventmanager bij Toost Foodtruckfestival en 
ik zie wel mogelijkheden om de kookkunsten 
van Marianne in te zetten bij evenementen. 
Bijvoorbeeld voor buurt- en bedrijfsfeesten.  
Ik kan een gele Amerikaanse bus huren, 
die is uitgerust met een kookgedeelte. Hoe 
tof zou het zijn als we met die bus door 
Vlaardingen gaan en iedereen kan kennis-
maken met de overheerlijke gerechten van 
Marianne?”   

Kent u anderen die gebruikmaken van 
Thuisafgehaald? 
“Nee eigenlijk niet. Maar vaak eten vrienden 
van mij mee als ik bij Marianne ben geweest. 
Zij vinden het ook heerlijk. Het is weer eens 
wat anders dan een kapsalon van de shoar-
mazaak. Dus ik breng ze zeker op ideeën!“ n

Kris de Pee haalt een heerlijke maaltijd op bij thuiskok Marianne


