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Inleiding 

 

Waarom doen wij aan leefbaarheid? 

Wij verwoorden in ons bedrijfsplan de volgende missie: de kern van ons werk in de komende periode 

is en blijft de zorg 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.  Leefbaarheid draait dus om een prettige woon- en leefomgeving.  

 

Wat betekent leefbaarheid voor ons? 

Om deze prettige woon- en leefomgeving voor elkaar te krijgen zoeken we de nauwe samenwerking 

op met bewoners en andere partners. Waar nodig betrekken wij bewoners actief en stimuleren hen 

zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie en hun eigen buurt. We spelen in op 

wensen die er leven.  Deze wensen halen wij actief op. Betrokken bewoners en een woonomgeving 

die door hen gewaardeerd wordt zijn twee van de ambities uit ons bedrijfsplan.  

 

Prestatieafspraken 

In de prestatieafspraken tussen de gemeente Vlaardingen, Woningstichting Samenwerking, Waterweg 

Wonen en de Huurdersraad Waterweg Wonen is afgesproken dat, als het gaat om leefbaarheid, 

prioriteit wordt gegeven aan gebieden of buurten waar herstructurering plaatsvindt of die in sociaal 

economisch opzicht kwetsbaar zijn en waar de maatschappelijke participatie laag is of onder druk 

staat. 

Over de hoogte van het bedrag dat Waterweg Wonen per woning aan leefbaarheid uitgeeft, 

momenteel meer dan het wettelijke normbedrag, vindt nader overleg plaats met de gemeente. 

 

Vergroten betrokkenheid bewoners 

We streven naar nieuwe participatievormen die gericht zijn op het leveren van een actieve bijdrage 

aan de leefbaarheid in de directe woon- en leefomgeving: de zogenaamde doe-participatie. Uiteraard 

blijven we investeren in de participatie door de Huurdersraad Waterweg Wonen en 

bewonerscommissies. 

 

We blijven in het kader van actief burgerschap zoeken naar vernieuwing van de betrokkenheid van 

onze huurders in hun woon- en leefomgeving. We leven immers in een samenleving waarin ieder die 

dat kan steeds meer verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor zijn of haar eigen leven en 

omgeving, in plaats dat instanties of overheid alles regelen. Eén van de projecten waar we deze 

verantwoordelijkheid mee stimuleren is de pilot ‘Nieuwe Buren’. In de pilot ‘Nieuwe Buren’ krijgen de 

huurders een rol in het proces van woningaanbieding. Het gaat hierbij vooral om het informeren van 

kandidaat-huurders. We streven er naar dat er in 2019 ten minste vijf grotere participatieprojecten - 

zoals Nieuwe Buren – functioneren of hebben gefunctioneerd. 
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In afstemming en samenwerking 

De gemeente voert regie op het gebied van leefbaarheid. We overleggen met de gemeente om tot 

afgestemde activiteiten te komen. Voor het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid is het 

belangrijk dat mensen Waterweg Wonen weten te vinden als samenwerkingspartner. Bij leefbaarheid 

gaat het primair om inspanningen en activiteiten vanuit de bewoners zelf. We kunnen kennis, data of 

netwerk aanreiken die het voor de initiatiefnemers gemakkelijker maakt om hun 

leefbaarheidsinitiatieven van de grond te laten komen. Dergelijke initiatieven kunnen van Waterweg 

Wonen zo nodig ook een financiële bijdrage krijgen. Voorwaarde is wel, dat het initiatieven zijn waarin 

onze huurders participeren.  

 
Leidend tot waardering van de directe woon- en leef omgeving  

Bij het werken aan leefbaarheid richten we ons op de directe omgeving van onze sociale 

huurwoningen. Speerpunten zijn daarbij ‘schoon, heel en veilig’, de aanpak van sociaal isolement en 

de versterking van sociale cohesie. Wijkdeals en adoptie van delen van het groen in de directe 

omgeving van de woningen stimuleren en faciliteren we.  

 

Leefbaarheidsbudget 

Het leefbaarheidsbudget wordt verdeeld op basis van problematiek, kwetsbaarheid en urgentie en 

behoefte van bewoners. We bekijken welke (projectmatige) aanpak nodig is voor structurele 

oplossingen. In gebieden waar het goed gaat houden bewoners de mogelijkheid om activiteiten te 

organiseren. We zetten in op het betrekken van bewoners en op het bieden van ruimte en budget voor 

bewonersinitiatieven die in de loop van het jaar genomen worden maar nu nog niet bekend zijn. In 

gebieden waar het minder goed gaat en waar bewoners niet met initiatieven (kunnen) komen, neemt 

Waterweg Wonen een reservering voor knelpunten op. Wij reserveren zowel budget voor participatie 

en leefbaarheid als ook voor technische zaken. Een voorbeeld van een technische ingreep op het 

gebied van leefbaarheid is het aanbrengen van sensorverlichting in een donkere steeg. 

 

Wat zijn de accenten voor 2017? 

Onze prioriteit leggen wij steeds bij het betrekken van bewoners bij een sociale woon- en 

leefomgeving waar het prettig wonen is. We geven prioriteit aan buurten waar de maatschappelijke 

participatie laag is of onder druk staat of die in sociaal-economisch opzicht kwetsbaar zijn. Daarnaast 

hebben wij extra aandacht voor de buurten die kwetsbaar zijn vanwege naderende herstructurering. 

Dit doen wij ook door in de inzet van wijkmeesters prioriteit aan deze kwetsbare buurten te geven. 

 

Alhoewel wij dus juist streven naar inspanningen en activiteiten van bewoners zelf, merken wij dat dit 

in de Westwijk nauwelijks een optie is. Bewoners zijn juist in de meest kwetsbare gebieden de 

Zuidbuurt en de Wetering deels bezig met “overleven”. In deze buurten liggen ook diverse complexen 

waar de herstructurering nadert. Daar waar het het hardst nodig is om te werken aan leefbaarheid, 

kost het dus zeer veel moeite bewoners bereid te vinden zelf ook initiatief te tonen. 

Waterweg Wonen investeert hier tijdelijk in twee extra sociaal wijkmeesters, in het kader van de 

Sociale Aanpak Westwijk. Deze personeelskosten zijn p.m. in dit plan opgenomen.   
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Verder krijgen deze gebieden prioriteit in de inzet van de overige wijkmeesters en is de inzet van Ipse 

o.a. ook in deze gebieden. 

 

Voor de Westwijk reserveren we daarom vooral budget voor intensief beheer: extra maatregelen die 

nodig kunnen zijn om de Westwijk prettig leefbaar te houden. Dit budget is bedoeld voor zaken als 

schoonmaakacties, zwerfvuilacties, opheffen onveilige situaties et cetera. Een deel van de zaken die 

de kwaliteit van de woonomgeving negatief kunnen beïnvloeden, ligt niet binnen de 

beïnvloedingssfeer van Waterweg Wonen, zoals zaken op het gebied van handhaving (hondenpoep, 

vuilnis bij containers). Hierover zoeken we samen met onze partners in de wijk naar oplossingen.  

 

In de Indische Buurt is her en der extra aandacht nodig voor verwaarloosde tuinen. In deze buurt met 

zeer open en groene tuindorpstructuur vallen tuinen die minder goed worden onderhouden, eerder op.  

 

In Holy blijft de aandacht gevestigd op de Vogelbuurt waar herstructurering plaatsvindt. Met bewoners 

uit deze wijk hebben we regelmatig overleg met als doel de Leefbaarheid op peil te houden. De 

Koninginnelaan heeft onze prioriteit. In 2017 willen met de bewoners in gesprek gaan.  

In Holy Noord zijn er een aantal complexen die kwetsbaar zijn in het beheer. Waterweg Wonen heeft 

geïnvesteerd in een aantal “tijdelijke” maatregelen om de kwetsbaarheid in het beheer te verbeteren. 

In 2017 zal blijken of de getroffen maatregelen een verbetering zijn voor de bewoners en het beheer. 

Voor bovenstaande gebieden is budget gereserveerd. 

  

In het Centrumgebied, bestaande uit Centrum, Oostwijk en Vettenoordspolder (VOP), gaat onze 

aandacht vooral uit naar een aantal straten in de VOP met verwaarloosde tuinen en zwerfafval. In het 

kader van de Integrale aanpak VOP wordt extra budget gereserveerd voor mogelijke maatregelen.   

 

In Ambacht ligt het accent vooral op het intensief beheer van de buurten Muwi 1 (gelegen tussen 

Kethelweg en Meidoornstraat) en de portiekflats in Babberspolder West. Ook hier is aandacht nodig 

voor tuinonderhoud en rommel in portieken.  

 

Hoe kwam het leefbaarheidsplan tot stand? 

Het leefbaarheidsplan is met inbreng van bewoners(groepen) en de gemeente Vlaardingen tot stand 

gekomen. Wij raadpleegden verder collega’s en interne en externe gegevens om gebieden te 

onderzoeken en om tot prioriteiten te komen. Hieraan zijn vervolgens projecten gekoppeld. Een deel 

van de projecten heeft betrekking op heel Vlaardingen, een deel van de projecten is specifiek aan een 

gebied gekoppeld. 

 

Hoe zorgen we voor bekendheid van onze inzet? 

Het is belangrijk dat alle bewoners van onze wijken en de organisaties waarmee wij samenwerken op 

de hoogte zijn van onze inzet en de leefbaarheidsplannen. Aan alle partijen stellen we daarom na 

vaststelling het leefbaarheidsplan voor 2017 digitaal beschikbaar. Zodat bewoners ook weten 
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waarvoor ze bij Waterweg Wonen terecht kunnen en hoe wij initiatieven ondersteunen. Op 

mijn.waterwegwonen.nl kan iedere bewoner het leefbaarheidsplan inzien. Daarnaast is het plan 

zichtbaar op onze website www.waterwegwonen.nl  voor al onze relaties en (potentiele) klanten. Op 

die manier informeren wij iedereen. De bewonerscommissies hebben hierbij ook een grote rol: wij 

vragen hen te zorgen voor de communicatie richting hun achterban. 

 
Leeswijzer  

In tegenstelling tot de leefbaarheidsplannen van de afgelopen jaren, presenteren wij dit jaar één plan 

voor heel Vlaardingen. De projecten zijn verder onderverdeeld in een aantal hoofdthema’s: 

participatie, leefbaarheid en fysiek beheer. Daar waar projecten specifiek op een bepaalde wijk of 

buurt betrekking hebben, vindt u dit terug op het projectblad.  
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Geheel Vlaardingen 

Bewonersactiviteiten  

Buurt Geheel Vlaardingen 

Locatie Afhankelijk van de aanvraag 

Speerpunt participatie 

Projectomschrijving De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met een 
bewonersactiviteitenbudget. Vanuit dit budget kunnen 
bewonersgroepen (nieuw en bestaand) activiteiten organiseren. Voor 
2017 geldt dat de aanvragen dienen te voldoen aan het huidige 
leefbaarheidsbeleid van Waterweg Wonen. Er wordt prioriteit gegeven 
aan activiteiten in de genoemde aandachtscomplexen van Waterweg 
Wonen. 

Gewenste effecten Behoud van / uitbreiding van vrijwilligerskader 
Vergroten sociale cohesie 

Betrokken partijen Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
Wijkcoördinator gemeente Vlaardingen 
Verder afhankelijk van andere betrokken partijen per aanvraag 

Betrokkenheid bewoners Bewoners kunnen alleen een aanvraag doen als deze wordt gesteund 
door meerdere bewoners. Hiervoor is een (digitaal) aanvraagformulier 
beschikbaar. 

Looptijd Totdat het budget volledig is besteed. 

Budget 75.000 euro voor geheel Vlaardingen 

Projectnummer  
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Holy 

Nieuwe buren Londenweg  

Buurt   Hoofstedenbuurt 

Locatie  Londenweg 

Speerpunt  participatie 

Projectomschrijving  Waterweg Wonen heeft de wens om de participatie van onze huurders 
te verbreden, te vernieuwen, te verkleuren en te verjongen. Daartoe 
zijn een aantal pilots opgestart. Eén van die pilots is de pilot 
“Ambassadeurs”.  In deze pilot worden bij de woningtoewijzing de 
huidige bewoners betrokken.  In de woningadvertentie wordt dit ook 
kenbaar gemaakt aan de woningzoekenden. De vraag aan de 
“ambassadeurs” is, of zij de kandidaat voor de woning willen 
rondleiden in het complex en eventueel in de eigen woning. 

Doelstelling(en)  Een poule van ambassadeurs in een aantal van onze complexen. 

Gewenste effecten  Grotere betrokkenheid huidige bewoners bij woningtoewijzing.  
Betere ‘klik’ tussen huidige bewoners en nieuwe bewoners in 
hoogbouwflats.  
Minder anonimiteit. 

Betrokken partijen  Bewoners van de betreffende complexen 
Betreffende flatcommissie 
Huurdersbelangenvereniging Hoofdstedenbuurt 
Consulent Beheer Waterweg Wonen 
 

Betrokkenheid bewoners  Als “ambassadeur” 

Looptijd  2017 

Budget  1000 euro 

Projectnummer   
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Gebied Holy 

Participatie Vogelbuurt 

Buurt  De Nieuwe Volgelbuurt 

Locatie  Zwanensingel/ Vinkenstraat 

Speerpunt  In overleg met omwonende gericht inzetten van middelen gedurende 
de herstructurering 

Projectomschrijving  Gedurende de herstructurering komen er woningen leeg te staan. 
Deze leegstand is niet bevorderlijk voor de leefbaarheid van de wijk en 
het gevoel van veiligheid bij bewoners. In overleg met bewoners 
kunnen er middelen ingezet worden die zowel de leefbaarheid als het 
veiligheidsgevoel bevorderen. 

Doelstelling (en) Het in overleg zorgdragen voor een veilige buurt en vergroten van 
veiligheidsgevoel bij buurtbewoners. Het budget wordt in overleg met 
bewoners besteed.  

Gewenste effecten  Vergroten van het veiligheidsgevoel bij bewoners in de wijk. 
Afname van vernielingen in en rondom het bezit van Waterweg Wonen 
en minder inbraken. 

Betrokken partijen  Bewoners uit de Vogelbuurt 
Procesmanager  
Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
Wijkmeester Waterweg Wonen 
Bewonerscommissie de Toekomst 

Betrokkenhei d bewoners  Er wordt een bewonersavond georganiseerd om de wensen van 
bewoners op te halen. 

Looptijd  geheel 2017 

Budget  5.000 euro 

Projectnummer   
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Gebied Koninginnelaan 

Bewonersparticipatie 

Buurt  Koninginnelaan 

Locatie  Complex Koninginnelaan 

Speerpunt  Schoon, heel en veilig 

Projectomschrijving  Zowel intern als extern leeft het idee dat het niet goed gaat met de 
Koninginnelaan. Samen met de commissie en bewoners willen we in 
gesprek gaan met het doel de Leefbaarheid te verbeteren en de 
onderlinge verstandhouding van bewoners te verbeteren. Een veel 
gehoorde klacht is dat bewoners niet meer weten wie er op de galerij 
woont. 

Doelstelling(en)  Een schoon, heel en veilig complex 

Gewenste effecten  Schoon, heel en veilig en verbeteren sociale cohesie 

Betrokken partijen  Bewonerscommissie 
Betrokken bewoners 
Consulent Beheer 
Medeweker leefbaarheid en Participatie 
Wijkmeester 

Betrokkenheid bewoners  Bewustwording bij bewoners is noodzakelijk om meer 
verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de eigen 
woonomgeving. 

Looptijd  Gehele jaar 

Budget  5.000 euro 

Projectnummer   
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Gebied Vlaardinger Ambacht 

Nieuwe participatie 

Buurt Ambacht 

Locatie  
 

Speerpunt Participatie 
Schoon en heel 

Projectomschrijving Waterweg Wonen heeft de wens om de participatie van onze huurders 
te verbreden, te vernieuwen, te verkleuren en te verjongen. Daartoe 
nemen wij intiatief om huurdersbetrokkenheid te vergroten in die 
complexen waar dit gewenst is. In Ambacht ondersteunen wij daar 
waar gewenst en passend binnen onze kerntaken de Sociale 
Wijkonderneming Vrienden van Vlaardingen-Ambacht en andere 
initiatieven in dit kader. 

Doelstelling(en) Verbreding en vernieuwing participatie 
Schoon en heel 

Gewenste effecten Grotere betrokkenheid huurders bij directe woonomgeving 
Participatieverbreding 
Spin-off kansen 

Betrokken partijen Sociale Wijkonderneming Vrienden van Vlaardingen-Ambacht 
Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
Wijkmeester Waterweg Wonen 
Opzichter Waterweg Wonen 

Betrokkenheid bewoners Via de Sociale Wijkonderneming Vrienden van Vlaardingen-Ambacht 

Looptijd 2017 

Budget 5.000 euro 

Projectnummer  
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Gebied Vlaardinger Ambacht 

Nieuwe participatie 

Buurt Ambacht 

Locatie 2e woontoren van Hogendorplaan 
 

Speerpunt Participatie 
Schoon en heel 

Projectomschrijving Waterweg Wonen heeft verschillende signalen dat het gebruik en de 
uitstraling van de hal van de 2e woontoren verbeterd kunnen worden. 
Nog in 2016 wordt gestart met verkenningen onder bewoners van de 
wensen. In 2017 zal dit project een vervolg krijgen met aanpassingen 
in de algemene ruimten. In deze nieuwbouwflat biedt dit project bij 
uitstek een kans om bij het ontwerpproces en vervolgens in het 
gebruik te zorgen voor ontmoeting tussen bewoners. Dit project zal 
begeleid worden door een architectenbureau die ervaring heeft met 
het gebruik van openbare en semi-openbare ruimten. Het budget is 
bedoelt voor begeleiding van het proces én de gewenste 
aanpassingen. 

Doelstelling(en) Verbreding en vernieuwing participatie 
Schoon en heel 

Gewenste effecten Grotere betrokkenheid huurders bij directe woonomgeving 
Participatieverbreding 
Spin-off kansen 

Betrokken partijen Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
Architectenbureau 

Betrokkenheid bewoners Via een aantal bewoners waarmee al contacten zijn. 

Looptijd 2017 

Budget 20.000 euro 

Projectnummer  
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Gebied Holy 

Nieuwe participatie  

Buurt  Holy 

Locatie  Hoogbouw 

Speerpunt  Schoon en heel 
participatie 

Projectomschri jving  Waterweg Wonen heeft de wens om de participatie van onze huurders 
te verbreden, te vernieuwen, te verkleuren en te verjongen. Daartoe 
nemen wij initiatief om huurdersbetrokkenheid te vergroten in die 
complexen waar dit gewenst is. 
In een aantal complexen is sprake van verwaarlozing, vervuiling en 
vernieling van de algemene ruimtes door huurders en/of hun bezoek. 
Waterweg Wonen wil per flat een schoonmaakactie samen met 
bewoners organiseren, waarbij bewoners een aantal zaken oppakken 
en waarbij Waterweg Wonen zorgt voor schoonmaak galerijen en 
trappenhuizen en of schilderen bergingsgangen. 

Doelstelling(en)  Meer verantwoordelijkheidsgevoel onder bewoners voor het schoon, 
heel, veilig en leefbaar houden van hun buurt. 
Per flat een schoonmaakactie  
Per flat een contactpersoon  

Gewenste effecten  Directe woonomgeving is schoner 
Grotere betrokkenheid huurders bij directe woonomgeving 
Participatieverbreding 
Spin-off vanuit deze activiteit 

Betrokken partijen  Huurders van hoogbouwcomplexen 
Wijkmeester Waterweg Wonen 
Opzichter Waterweg Wonen 
Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
 

Betrokkenheid bewoners  Bewoners uit het betreffende complex worden benaderd vanuit de 
commissie en of wijkmeester/ complexbeheerder. 

Looptijd  2017 

Budget  15.000 euro 

Projectnummer   
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Geheel Vlaardingen 

Training “mijn waterweg wonen”  

Buurt  n.n.t.b. 

Locatie  n.n.t.b. 

Speerpunt  Participatie 

Projectomschrijving  De wereld verandert, dienstverlening wordt steeds vaker digitaal via 
een klantportaal aangeboden. Ook Waterweg Wonen heeft een 
digitaal loket zodat onze huurders 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
hun zaken kunnen regelen. Dit digitale loket heet mijnwaterwegwonen.  
Waterweg Wonen biedt in de loop van 2017 de mogelijkheid voor een 
training in het werken met ons digitale klantenportaal. Dit vergroot de 
zelfstandigheid van huurders, ook richting andere dienstverleners met 
digitale loketten. Met deze training richten we ons in eerste instantie 
op de huurders van een aantal seniorenflats. Afhankelijk van de 
belangstelling kan dit verder worden uitgebreid.  

Doelstelling(en)  Meer deelnemers in klantportaal 

Gewenste effecten  Vergroten digitale participatie 
 

Betrokken partijen  Medewerker ICTWaterweg Wonen 

Betrokkenheid bewoners  Bewonerscommissies betrokken complexen 

Looptijd  Najaar 2017 

Budget  2.500 euro 

Projectnummer   
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Projecten thema Leefbaarheid  

  



 

24 
 

 

  

 

Geheel Vlaardingen 

Mobiele camera  

Buurt  Afhankelijk van urgente problematiek 

Locatie  Afhankelijk van urgente problematiek 

Speerpunt  Schoon, heel, veilig 

Projectomschrijving  Waterweg Wonen schaft een mobiele camera-unit aan, om deze in 
uitzonderlijke gevallen tijdelijk in te kunnen zetten in complexen waar 
zich calamiteiten voordoen, zoals ernstige vormen van vandalisme of 
vervuiling. De inzet van tijdelijke camera’s kan dan zorgen dat we 
meer grip op de situatie krijgen. De inzet van tijdelijke camera’s zal 
nooit een op zichzelf staande maatregel zijn, maar een onderdeel zijn 
van intensieve beheermaatregelen in samenwerking met de bewoners 
van het betreffende complex. 

Doelstelling(en)  Schone, hele en veilige woonomgeving 

Gewenste effecten  Afname vandalisme en vervuiling 

Betrokken partijen  Medewerker Leefbaarheid en Participatie Waterweg Wonen 
Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Politie Vlaardingen 
Gemeente Vlaardingen 

Betrokkenheid bewoners  Via bewonerscommissie of via (tijdelijke) klankbordgroep in het 
betreffende complex. 

Looptijd  Geheel 2017 

Budget  7.000 euro 

Projectnummer   
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Geheel Vlaardingen 

Knelpuntenbudget (juridisch)  

Buurt  Alle buurten 

Locatie  In woningbezit van Waterweg Wonen 

Speerpunt  Aanpak onrechtmatige bewoning, overtredingen Opiumwet en 
woonoverlast. 

Projectomschrijving  De kosten voor juridische ondersteuning bij de aanpak van 
onrechtmatige bewoning, overtredingen van de Opiumwet en de 
aanpak van woonoverlast komen ten laste van het 
leefbaarheidsbudget.  
 

Doelstelling(en)  Bestrijding hennepkwekerijen, bestrijding woonfraude, bestrijding 
ernstige en langdurige woonoverlast. 

Gewenste effecten  Veilige woonomgeving 
 

Betrokken partijen  Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Politie 
Andere partijen afhankelijk van de kwestie. 

Betrokkenheid bewoners  Zaken worden onderzocht naar aanleiding van meldingen van 
bewoners. 

Looptijd  Gehele jaar 

Budget  40.000 euro voor geheel Vlaardingen 

Projectnummer   
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Projecten thema Fysiek beheer 
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Geheel Vlaardingen 

Knelpuntenbudget (fysiek)  

Buurt  Alle buurten 

Locatie  In en rondom woningbezit van Waterweg Wonen 

Speerpunt  Schoon, heel en veilig 

Projectomsch rijving  Met het budget voor knelpunten wordt gestreefd naar het op peil 
houden van “schoon, heel en veilig” in en rondom ons woningbezit.  
Dit budget kan worden aangewend voor fysieke of sociale knelpunten 
die Waterweg Wonen urgent acht om aan te pakken en waarin niet op 
een andere wijze is voorzien. Een voorbeeld is het herinrichten van 
een drassige groenstrook. Ook worden de kosten van de periodieke 
opschoonacties van de portieken uit dit budget bekostigd. Daarnaast 
kan dit budget worden besteed aan zaken die uit een schouw naar 
voren komen. Een schouw is een gezamenlijke rondgang door 
Waterweg Wonen en actieve bewoners door de buurt.  
 
Ook de aanpak van verwaarloosde tuinen wordt vanuit dit budget 
bekostigd. Via een intensieve benadering worden daar waar nodig 
huurders gestimuleerd om hun tuin beter te onderhouden. Bewoners 
zullen zelf grotendeels de kosten dienen te dragen.. Eventueel kan 
een maatschappelijke partner zoals Stichting Pameijer betrokken 
worden bij de uitvoering van het opknappen. 

Doelstell ing(en)  Het rapportcijfer dat bewoners geven is minstens een 7. 
 

Gewenste effecten  Vergroten bewonersinvloed op beheer en onderhoud openbare ruimte 
en gebouwen 
Oplossen van knelpunten die niet uit andere budgetten kunnen 
worden opgelost 
Bewoners ervaren een woonomgeving die meer “op orde” is. 

Betrokken partijen  Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
Opzichter Waterweg Wonen 
Wijkmeester Waterweg Wonen 
Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Coöperatie Vlaardingen Werkt 
Evt. fysiek coördinator en wijkcoördinator gemeente Vlaardingen 

Betrokkenheid bewoners  Actieve bewoners worden per buurt benaderd of er behoefte bestaat 
aan een schouw, aan hen wordt ook gevraagd andere bewoners te 
vragen deel te nemen.  

Looptijd  Gehele jaar 

Budget  100.000 euro voor geheel Vlaardingen 

Projectnummer   
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Gebied West+Ambacht 

Inzet Ipse  

Buurt  Westwijk, Indische Buurt, Muwi 1 en Babberspolder West 

Locatie  Westwijk, Indische Buurt, Muwi 1 en Babberspolder West 

Speerpunt  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer 
Schoon en heel 

Projectomschrijving  Naast het schoonhouden van de wijk rondom complexen van 
Waterweg Wonen heeft dit project ook een maatschappelijke 
doelstelling, nml. het bieden van een zinvolle dagbesteding aan 
verstandelijk gehandicapten van Stichting Ipse de Bruggen. 

Doelstelling(en)  Minimaal 6 cliënten van stichting Ipse hebben een zinvolle 
dagbesteding 

Gewenste effecten  Bewoners ervaren een schonere woonomgeving 
Wijkmeesters hebben meer tijd voor de invulling van sociaal 
wijkmeesterschap 
Bekendheid Waterweg Wonen als maatschappelijk ondernemer 

Betrokken partijen  Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
Stichting Ipse de Bruggen 
Wijkmeesters Waterweg Wonen 

Betrokkenheid bewoners  Geen directe betrokkenheid. 

Looptijd  Gehele jaar, twee dagen per week in gebied West, 2 dagen per week 
in Ambacht. 

Budget  20.000 euro  

Projectnummer   
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Gebied West 

Intensief beheer i.h.k.v.  
Sociale aanpak Westwijk  

Buurt  Met name Zuidbuurt en Wetering 

Locatie  Flatblokken Zuidbuurt, Floris de Vijfdelaan en Van Wesembekestraat 
e.o. 

Speerpunt  Schoon en heel en veilig 

Projectomschrijving  In de Westwijk wordt, onder andere via de Sociale Aanpak Westwijk, 
extra ingezet op de buurten Wetering en Zuidbuurt. In deze buurten 
liggen diverse complexen waar de herstructurering nadert. Daarnaast 
zijn er in deze buurten een aantal complexen aan te wijzen die door 
een combinatie van factoren kwetsbaar zijn in het schoon, heel en 
veilig houden. Waterweg Wonen investeert hier tijdelijk met twee extra 
sociaal wijkmeesters. 
 
Daarnaast wordt budget gereserveerd voor intensief beheer: extra 
maatregelen die nodig kunnen zijn om de Westwijk prettig leefbaar te 
houden. Dit budget is bedoeld voor zaken als schoonmaakacties, 
zwerfvuilacties, opheffen onveilige situaties et cetera. 

Doelstelling(en)  Minder vernieling 
Minder vervuiling 
Meer verantwoordelijkheid bewoners eigen woonomgeving. 

Gewenste effecten  Bewoners ervaren een schonere en veiligere woonomgeving 
Wijkmeesters hebben meer tijd voor de invulling van sociaal 
wijkmeesterschap. 
 

Betrokken partijen  (Sociaal) Wijkmeesters Waterweg Wonen 
Opzichter Waterweg Wonen 
Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
 En afh.van problematiek:Politie, Lichtblauwe brigade, Irado,  
Jongerenwerk etc. 

Betrokkenheid bewoners  Bewustwording bij bewoners is noodzakelijk om meer 
verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de eigen 
woonomgeving. Voor deze complexen is dit een zeer lastige uitdaging.  
Bewoners zijn deels bezig met “overleven” door een combinatie van 
problemen. 

Looptijd  Gehele jaar 

Budget  p.m. personeelskosten 2 Sociaal Wijkmeesters 
 
10.000 euro voor extra maatregelen i.h.k.v. fysiek beheer  

Projectnummer   
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Centrumgebied 

Intensief beheer  

Buurt  Centrum, VOP en Oostwijk 

Locatie  Met name P.K. Drossaartstraat, Stationsstraat, Prins Hendrikstraat, 2e 
van Leyden Gaelstraat, Spoorstraat/Sprinterplaats, Van 
Beethovensingel en Pruissingel. 

Speerpunt  Schoon en heel en veilig 

Projectomschrijving  In deze straten is sprake van regelmatig terugkerende 
leefbaarheidsproblemen op het gebied van vervuiling en vandalisme. 
Wij reserveren budget voor eventuele maatregelen of acties die nodig 
zijn om de leefbaarheid in deze straten te verbeteren. Voorbeelden 
van zaken die opgepakt kunnen worden: verbeteren verlichting 
donkere kelderingangen, aanbreng secustrips op toegangsdeuren 
kelderingangen, verwijderen groene aanslag etc. 

Doelstelling(en)  Minder vernieling 
Minder vervuiling 
Meer verantwoordelijkheid bewoners eigen woonomgeving. 

Gewenste effecten  Bewoners ervaren een schonere en veiligere woonomgeving 
Wijkmeesters hebben meer tijd voor de invulling van sociaal 
wijkmeesterschap. 
 

Betrokken partijen  Wijkmeesters Waterweg Wonen 
Opzichter Waterweg Wonen 
Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
 afh.van problematiek: in samenwerking met politie, lichtblauwe 
brigade, Irado, Jongerenwerk etc. 

Betrokkenheid bewoners  Bewustwording bij bewoners is noodzakelijk om meer 
verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de eigen 
woonomgeving. Voor de genoemde straten is dit een zeer lastige 
uitdaging. Veel bewoners zijn bezig met “overleven” door een 
combinatie van problemen. 

Looptijd  Gehele jaar 

Budget  10.000 euro  

Projectnummer   
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Holy 

Intensief beheer  

Buu rt  Holy 

Locatie  Aantal complexen in Holy 

Speerpunt  Schoon, heel en veilig 

Projectomschrijving  In een aantal flats is sprake van regelmatig terugkerende 
leefbaarheidsproblematiek op het gebied van vervuiling en 
vandalisme. Wij reserveren budget voor eventuele maatregelen of 
acties die nodig zijn om de leefbaarheid in deze flats te verbeteren. 
Voorbeelden van zaken die opgepakt kunnen worden; verbeteren 
verlichting donkere kelderingangen, aanbrengen secustrips op 
toegangsdeuren keldergangen, verwijderen groene aanlag etc.  

Doelstelling(en)  Minder vernielingen 
Minder vervuiling 
Meer verantwoordelijkheid bewoners eigen woonomgeving 

Gewenste effecten  Bewoners ervaren een schonere en veiligere woonomgeving 
Wijkmeesters hebben meer tijd voor de invulling van sociaal 
wijkmeesterschap. 

Betrokken partijen  Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
Consulenten Beheer Waterweg Wonen 
Wijkmeesters Waterweg wonen 
Opzichters Waterweg Wonen 
En afh. van problematiek; politie, Licht blauwe brigade, Irado, 
Jongerenwerk etc. 

Betrokkenheid bewoners  Bewustwording bij bewoners is noodzakelijk om meer 
verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de eigen 
woonomgeving. Voor deze complexen is dit een zeer lastige uitdaging. 
Veel bewoners zijn bezig met “overleven” door een combinatie van 
problemen. 

Looptijd  Gehele jaar 

Budget  15.000 euro 

Projectnummer   
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Gebied Vlaardinger Ambacht 

Intensief beheer  

Buurt  Babberspolder-Oost en Babberspolder-West 

Locatie  Met name Muwi 1 portiekflats en flats de Snaaijer 

Speerpunt  Schoon en heel en veilig 

Projectomschrijving  In deze straten is sprake van regelmatig terugkerende 
leefbaarheidsproblemen op het gebied van vervuiling, verwaarlozing 
en vandalisme. Wij reserveren budget voor eventuele maatregelen of 
acties die nodig zijn om de leefbaarheid in deze straten te verbeteren. 
Voorbeelden van zaken die opgepakt kunnen worden: aanbrengen 
van schotplaten bij portiekingangen, secustrips op toegangsdeuren 
kelderingangen, reinigen luifels bij entrees etc. 

Doelstelling(en)  Minder vernieling 
Minder vervuiling 
Meer verantwoordelijkheid bewoners eigen woonomgeving. 

Gewenste effecten  Bewoners ervaren een schonere en veiligere woonomgeving 
Wijkmeesters hebben meer tijd voor de invulling van sociaal 
wijkmeesterschap. 
 

Betrokken p artijen  Wijkmeesters Waterweg Wonen 
Opzichter Waterweg Wonen 
Consulent Beheer Waterweg Wonen 
Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen 
 afh.van problematiek: in samenwerking met politie, lichtblauwe 
brigade, Irado, Jongerenwerk etc. 

Betrokken heid bewoners  Bewustwording bij bewoners is noodzakelijk om meer 
verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de eigen 
woonomgeving. Voor de genoemde straten is dit een zeer lastige 
uitdaging. Veel bewoners zijn bezig met “overleven” door een 
combinatie van problemen. 

Looptijd  Gehele jaar 

Budget  10.000 euro  

Projectnummer   


