
Watermerk
H e t  b e w o n e r s b l a d  v o o r  h u u r d e r s  v a n  W a t e r w e g  W o n e n  j a a r g a n g  2 0 ,  n u m m e r  4 ,  d e c e m b e r  2 0 1 7

Thuis in de 
Westwijk

14

Blije huurders   
in De Broedvogel

Zoek uit voor welke 
woningaanpassing  
u toestemming 
nodig heeft! 13953

Heeft u al een 
inboedel- 
verzekering?

Kapotte en  
vervuilde liften 
ergernis voor veel 
bewoners 

Houtsnippers in combinatie met PCM

Twee van onze wooncomplexen stoken als 
eerste in Nederland op biomassa

Vervolg op pagina 2  

Een duurzame samenleving 
vinden wij erg belangrijk. 
Daarom werken we hard 
aan het verduurzamen van 
onze woningen. Voorbeelden 
hiervan zijn het bouwen van 
energieneutrale woningen, 
het vervangen van VR-ketels 
door HR-ketels en het plaatsen 
van zonnecollectoren met een 
zonneboiler. 

In onze wooncomplexen aan de 
Koninginnelaan en de Zwaluwenlaan 
gaan we nog een stap verder. We gaan 
daar stoken op biomassa, specifiek 
houtsnippers, en warmte opslaan in 
Phase Change Material (PCM). Dit is 
een zoutoplossing die, veel compacter 
en efficiënter dan water, warmte 
opslaat voor later gebruik. Energie 
opwekken via biomassa is een milieu-
vriendelijk en zuinig alternatief voor 
klassieke verwarmingsinstallaties. 
Het is voor het eerst dat stoken op 
houtsnippers in combinatie met PCM 
in de woningbouw toegepast wordt in 
Nederland. 

De 11 ton wegende biomassa ketel wordt op z’n plaats gezet aan de Zwaluwenlaan.

Wat is biomassa? 
Biomassa is een houtverbrandings-
techniek. Er worden snippers van 
resthout verbrand in de ketel. De 
energie die dit opwekt, geeft warmte 
aan alle woningen in het complex 
waardoor de oude verwarmings- 
installatie vervangen kan worden.
Het hout dat gebruikt wordt, is 
ongeschikt om andere voorwerpen 
(zoals raamkozijnen of schuttingen) 
van te maken. Om te voorkomen 

dat dit resthout (bijvoorbeeld snoei-
afval) weggegooid wordt, worden 
er houtsnippers van gemaakt 
die verbrandt kunnen worden in 
de biomassaketels. Om nog een 
extra slag te maken op het gebied 
van duurzaamheid, gebruiken we 
lokaal/regionaal resthout voor deze 
snippers. Daarmee is deze hout- 
verbrandingstechniek een natuurlijk  
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en duurzaam alternatief voor het 
verwarmen met olie en gas.

Voordelen voor bewoners 
Maar niet alleen milieutechnisch zitten er 
voordelen aan. Voor de bewoners van de 
324 woningen aan de Koninginnelaan en 
de 330 woningen aan de Zwaluwenlaan 
Oneven zullen, naar verwachting, de 
energiekosten lager worden. Hoeveel er 
bespaard wordt is helaas nog niet in te 

schatten, omdat dit het eerste complex is 
waarin we met biomassa gaan stoken.

Installatie in stookruimte gehesen 
Om de biomassa te verwerken, wordt 
er een andere installatie gebouwd in de 
stookruimte. In de Zwaluwenlaan is de 
ketel met veel precisie in de stookruimte 
geschoven. Voor de Koninginnelaan 
kon dit niet. Daar is de ketel met een 
hijskraan naar binnen gehesen.

Naast het woongebouw wordt 
een container geplaatst waar 
vandaan de houtsnippers 
in de oven terecht komen. 
Om deze containers komt 
een hekwerk met hedera-
begroeiing, zodat het voor 
bewoners en omwonenden 
netjes weggewerkt is.

Subsidie van Rijksdienst  
voor Ondernemend Nederland 
(RVO) 
Waterweg Wonen heeft van 
RVO een subsidie ontvangen 
voor dit project. Dit geven 
zij enerzijds, omdat ze 
vertrouwen hebben in de 
ontwikkeling van biomassa. 
Anderzijds omdat we in 
het complex aan de Zwalu-
wenlaan nog een duurzaam-
heidscomponent toevoegen. 
Daar worden ook zonne-
panelen geplaatst. In dit 
complex kunnen we de 
kilowatt uren die opgenomen 
worden door de panelen 
direct omzetten in warmte de 
woningen. n

Als huurder van Waterweg Wonen kunt 
u uw huurzaken digitaal regelen via de 
digitale klantenservice Mijn.waterweg-
wonen.nl. Dit kan op een moment dat 
het voor u uitkomt; 24 uur per dag,  
7 dagen in de week. Recent hebben 
wij Mijn.waterwegwonen.nl verbeterd. 
Het indienen van een reparatieverzoek 

is hierdoor eenvoudiger geworden en 
u kunt nu ook foto’s toevoegen aan 
uw verzoek. Daarnaast is het mogelijk 
om de huur op te zeggen en direct de 
benodigde inspecties (eerste en eind- 
inspectie) in te plannen. Kortom, uw 
huurzaken regelt u nu nog simpeler en 
sneller via Mijn.waterwegwonen.nl. n

Mijn.waterwegwonen.nl 

Snel en simpel voor al uw  
huurzaken



3d e c e m b e r  2 0 1 7

Het is iedere dag raak in de 
complexen van Waterweg Wonen: 
een lift is kapot of vervuild. Uitval 
van de lift is bijzonder vervelend 
voor mensen die moeilijk ter been 
zijn. Zij kunnen vaak de deur niet 
meer uit. Deze problemen hebben 
dan ook onze volle aandacht. 

Ruud Kuiters van Waterweg Wonen is 
sinds dit voorjaar verantwoordelijk voor 
liftonderhoud. Hij krijgt steeds meer 
meldingen binnen. “Ik verbaas me er 
elke keer weer over. Het gebeurt regel-
matig dat mensen of honden plassen of 
hun behoefte doen in de lift. Ook  

vandalisme komt vaker voor. We zien 
kapotte lichten en knoppen, losge-
trokken bedrading, ontzette deuren en 
krassen op wanden en deuren. Soms 
staat jeugd erin te springen zodat de lift 
vastloopt. Daardoor sluiten ze zichzelf 
op. Als de lift stuk gaat, proberen 
mensen de deur te forceren om eruit 
te komen.” 

Dat laatste is absoluut niet nodig, vertelt 
Kuiters. “In elke lift zit een noodknop. 
Daarmee kun je 24 uur per dag iemand 
aan de telefoon krijgen. Die zorgt dat er 
zo snel mogelijk hulp komt.”

Samen schoon, heel en veilig
Van vuile of kapotte liften hebben 
huurders erg veel last. Daarnaast kost 

het Waterweg Wonen geld. Die kosten 
zijn de laatste jaren sterk gestegen. We 
willen de overlast en extra kosten in de 
toekomst voorkomen. Maar dat kunnen 
we niet alleen. We hebben daarvoor uw 
hulp nodig.

U wilt toch ook graag dat uw flat 
schoon, heel en veilig is? Daar kunt u 
aan bijdragen. Let samen met andere 
bewoners op de kinderen in uw flat. 
Zit de lift vast, gebruik de noodknop. 
Dan komt er iemand om u uit de lift te 
bevrijden. Als uw hond per ongeluk poept 
in de lift, is dat natuurlijk zo opgeruimd. 
Wij vertrouwen erop dat wij dit probleem 
samen kunnen aanpakken. n

“Kosten voor liftonderhoud gestegen”

Kapotte en vervuilde liften ergernis 
voor veel bewoners 



W a t e r m e r k4

 

Huurders zijn “betrokken”
Op 11 oktober hebben huurders en vertegenwoordigers 
van de bewonerscommissies in de bijeenkomst van de 
Huurdersraad duidelijk aangegeven welke wensen zij 
hebben bij de onderwerpen:
• overname goederen van vertrekkende huurder door 

nieuwe huurder 
• verbeteren van de woning en zorg voor oudere en 

kwetsbare mensen die langer thuis wonen
• versterken van de betrokkenheid van de huurders
• veilig en gezond wonen
De werkgroepen kunnen nu echt aan de slag om een goed 
advies op te stellen voor het overleg met Waterweg Wonen. 
Wat zijn de wensen bij de genoemde onderwerpen?

Aansluitend verhuren
Waterweg Wonen moet beter bemiddelen bij overname en 
er zeker voor zorgen dat de vertrekkende huurder de nieuwe 
huurder ontmoet. Wat wil de nieuwe huurder overnemen? 
Het is vooral  belangrijk dat vanuit Waterweg Wonen door 
de opzichters eenduidig wordt gereageerd. Niet de ene keer 
“dit is goed” en de andere keer “dit kan niet”. Bijtijds een 
goede controle vanuit Waterweg Wonen.

Wonen en Zorg
De woning aanpassen aan de zorgbehoefte en helpen bij het 
zoeken naar een geschikte woning. Een ontmoetingsruimte, 
“huiskamer”, per complex (zeker in de flats) zodat bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. Stimuleren dat bewoners elkaar 
helpen. Betere samenwerking tussen Waterweg Wonen en 
de zorginstellingen.

Participatie
Ga naar de huurders toe. Neem contact op met verte-
genwoordigers (contactpersonen) uit de wooncomplexen 
en organiseer per wijk jaarlijks een bijeenkomst met 
de bewoners. Wat moet aangepakt worden en wat is 
Waterweg Wonen van plan? Betrek de huurders er meer bij 
en stuur niet achteraf een brief. Verstuur niet alles digitaal.

Veilig en gezond wonen
Waterweg Wonen, let in de woning vooral op: gasaanslui-
tingen, randaarde stekkers in doucheruimtes, luchtcirculatie, 
rookmelders, hang- en sluitwerk, AED ophangen, camera-

toezicht en geef goede voorlichting.
Zorg voor goede brandveiligheidsvoorzieningen in de 
gemeenschappelijke ruimtes.
Waterweg Wonen, keur de woningen (soort APK)!

Met deze aanpak hebben we snel de mening van de aanwe-
zigen tijdens de bijeenkomst via een directe inbreng in 
beeld. De werkgroepen weten nu waar ze op aan moeten 
sturen. Wij zijn samen met Waterweg Wonen in overleg om 
de betrokkenheid van de huurders te vergroten door direct 
overleg met vertegenwoordigers uit de wooncomplexen. 
U wordt op de hoogte gesteld. n

Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een 
mail naar huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl

Alles is op haren en snaren gezet om de werkgroepen goede 
input te geven.
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En de rookgasafvoerkanalen zijn 
niet geschikt voor open haarden of 
allesbranders. Hierdoor ontstaan 
gevaarlijke situaties en is de kans op 
brand en koolmonoxidevergiftiging 
groot. Dit betekent dat er onveilige 
situaties ontstaan voor de bewoner(s) 
zelf, maar ook voor de buren. 

Waterweg Wonen vindt het heel 
belangrijk dat huurders zich thuis 
voelen in de woning
Hierbij spelen de indeling en inrichting 
van een woning een grote rol. U mag 
als huurder zaken aan uw woning veran-
deren of aanpassen. Denk bijvoorbeeld 
aan het plaatsen van een buitenkraan. 
Sommige veranderingen kunnen 
zonder toestemming van Waterweg 
Wonen. Maar voor een aantal heeft u 
toestemming van ons nodig. Dit doen 
we om de kwaliteit van de woning 
en de veiligheid van onze huurders te 
beschermen. 

Voorkom onveilige situaties 

Zoek uit voor welke woningaanpassing  
u toestemming nodig heeft!

Heeft u plannen om iets in uw 
woning te veranderen?
Dan is het belangrijk dat u weet 
of u daarvoor toestemming van 
Waterweg Wonen nodig heeft of 
niet. We maken hierbij onderscheid 
tussen een bijzonder, tijdelijk of 
blijvende verandering. Bepaalde 
veranderingen, zoals het plaatsen 
van een open haard, zijn vanuit 
veiligheid nooit toegestaan. Andere 
veranderingen, zoals het plaatsen 
van een dakraam, worden zelfs door 
Waterweg Wonen vergoed. Deze 
veranderingen hebben namelijk een 
meerwaarde voor de woning. U moet 
dan vooraf toestemming gevraagd 
en gekregen hebben van Waterweg 
Wonen. Zonder toestemming heeft 
u bij verhuizing geen recht op een 
eventuele vergoeding. Ook is de 
kans groot dat u de verandering 
weer moet verwijderen als u gaat 
verhuizen. En dat zou natuurlijk zonde 
zijn!

De afgelopen periode hebben we geconstateerd dat huurders een open haard 
of allesbrander in de woning hebben geplaatst. Dit is een zeer gevaarlijke 
situatie en absoluut niet toegestaan! De woningen van Waterweg Wonen 
zijn niet geschikt voor open haarden of allesbranders. De verbrandingsgassen 
kunnen niet rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd.

Lees voor u gaat klussen altijd 
onze folder ‘Thuis in uw huis!’ 
Hierin staat beschreven voor welke 
veranderingen u wel of geen 
toestemming van ons nodig heeft. 
Hoe u toestemming moet vragen, 
leest u ook hierin. De folder vindt 
u op onze website https://www.
waterwegwonen.nl/ik-ben-huurder/
informatie. 

Heeft u vragen over een veran-
dering aan uw woning? Of wilt 
u een verandering aanvragen of 
melden?
Neem dan contact met ons op.  
U kunt uw vraag 24 uur per dag,  
7 dagen per week stellen via  
Mijn.waterwegwonen.nl. Ook kunt u 
mailen naar info@waterwegwonen.nl. 
Telefonisch zijn wij bereikbaar  
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur via  
(010) 248 88 88. n
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Kopgevels in Hoofdstedenbuurt als nieuw

Sinds kort ziet de 
Hoofdstedenbuurt in Holy er 
weer netjes en fris geschilderd 
uit. De kopgevels van zes 
flats hebben onlangs een 
schilderbeurt gekregen in de 
herkenbare grijze, oker of lila 
kleur. Bij vier flats moest er 
meer gebeuren. In de isolerende 
kopgevellaag hadden vogels 
gaten geprikt, die nu zijn 
hersteld.

De Hoofdstedenbuurt bestaat uit in 
totaal negen flats. De zes geschilderde 
flats staan aan de Madridweg, Luxem-
burgweg, Londenweg, Lissabonweg en 
Bonnweg. Deze flats liggen midden in 
het groen, dus het is een mooie plek 
voor vogels. In 1999 bracht Waterweg 
Wonen een isolatielaag aan op de 
kopgevels. Bij vier van de zes flats, 
aan de kant van het Oslopad, pikten 
vogels daar gaten in. In het begin zaten 
er spechten, later namen kauwen en 
parkieten het over.
Omdat het schilderwerk nu op de 
planning stond, was dat een goed 
moment om deze gaten te dichten. Dat 
is nodig omdat anders bevestigings-
materialen kunnen gaan roesten of 
lekkage kan ontstaan.

Bewust in het najaar
Herstellen gebeurt uiterst voorzichtig, 
vertelt projectleider Ruud Kuiters. “Het 
werk hebben wij bewust in het najaar 
gepland, buiten het broedseizoen. Van 
elk vogelgat maakten we eerst aan 
de binnenkant foto’s. Zo wisten we 
zeker dat er geen vogel in zat. Op deze 
manier volgen we de wet natuurbe-
scherming.” Na inspectie werden de 
gaten schoongemaakt en opgevuld. 
Daarna kwam er een nieuwe isola-
tielaag en een speciale pleisterlaag 
op de gevel. Die is hopelijk zo hard, 
dat vogels voortaan liever een boom 

kiezen. Vervolgens was de schilder aan 
de beurt. Die nam ook de binnenkant 
aan de galerij- en balkonkant mee. Zo 
hebben de gevels weer aan alle kanten 
een sprekende, mooie kleur.

Vijf weken
Het schildersbedrijf Willems vastgoed-
onderhoud uit Rotterdam werkte met 
twee ploegen en in drie flats gelijk. 
Door een strakke planning kan het 
bedrijf deze klus elk moment afronden. 
Nu zijn de kopgevels weer als nieuw. n

Het gat gemaakt door spechten, met 
bijvoorbeeld de parkiet als ‘onderverhuurder’

De schade achter het gat is een stuk groter

Volg onze Facebookpagina voor leuke tips en weetjes!
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Het kan lastig zijn om een 
huurwoning te vinden. Soms 
zijn de wachtlijsten lang of is het 
aanbod van voor uw geschikte 
woningen klein. Steeds vaker 
merken we dat woningzoekenden 
daarom gebruik maken van 
bemiddelingsbureaus. 

Zij hebben een groot netwerk en 
verhuren ook woningen van particuliere 
huiseigenaren. Het is fijn als iemand 
u kan helpen bij uw zoektocht naar 
een woning. Wij willen u echter ook 
waarschuwen hiervoor.

Steeds vaker horen wij dat bemidde-
lingsbureaus fraude plegen
Zij vervalsen inkomensverklaringen van 
hun klanten om hen in aanmerking te 
laten komen voor een huurwoning. 
Het vervalsen van documenten door 
bemiddelaars of woningzoekenden is 
strafbaar.

Als corporatie zijn wij alert op fraude
Indien we dit vaststellen, zijn de klant en 
het bureau niet alleen wettelijk strafbaar. 
Het heeft ook andere gevolgen.  
Zo trekken wij de woningaanbieding 
in. Dit betekent dat de aangeboden 
woning niet verhuurd gaat worden aan 
de woningzoekende. Daarnaast kan het 
zijn dat er een melding wordt gedaan bij 
Woonnet Rijnmond. Het gevolg hiervan 

is dat de opgebouwde inschrijfduur 
wordt verwijderd. Een woningzoekende 
gaat dan dus opnieuw beginnen met 
het opbouwen van inschrijfduur met als 
gevolg dat het langer gaat duren voor 
er weer een woningaanbieding wordt 
gedaan. 

Dus wees als woningzoekende ook 
alert
Als u gebruik maakt van een bemid-
delingsbureau bij het zoeken naar een 
woning, onderzoek dan of dit een 
betrouwbaar bureau is. Zoek bijvoor-
beeld op internet naar ervaringen 
van andere klanten. U kunt hiermee 
problemen voorkomen. n

Bron: www.ilent.nl

Bent u op zoek naar een huurwoning?

Wees op uw hoede als u gebruik maakt van 
een bemiddelingsbureau

Feestelijke aftrap renovatieproject Soendalaan!
Met een sloopkogel tegen 
een balkon en een feestelijke 
proost, werd op 31 oktober het 
startsein gegeven door een 
bewoner en onze directeur-
bestuurder Marieke Kolsteeg.

De komende maanden worden er  
12 woningen, als pilot, gerenoveerd 
tot Nul op de Meter-woningen.  
Dit soort woningen komen in 
nieuwbouw vaker voor, maar voor 
renovatie in gestapelde woningbouw 
is dit een van de eerste projecten in 
Nederland. 

Wat houdt de renovatie in? 
Om het complex wordt een tweede 
huid - 2nd skin - gezet. Die 2nd skin 
zorgt voor een uitstekende isolatie en 
kierdichting. In de nieuwe kozijnen 
komt drielaags isolatieglas. Verder 
wordt het dak vol met zonnepanelen 
gelegd. Die gaan genoeg energie 
leveren voor alle installaties én het 
normale huishoudelijk gebruik van de 

bewoners. Maar dat is niet alles.  
Het gebouw heeft na de renovatie geen 
gasaansluiting meer. In plaats daarvan 
zorgt een milieuvriendelijk multiwarmte-
pompsysteem (met een leiding die 175 
meter de grond in geslagen is) voor 
verwarming en warm water. De instal-
laties bevinden zich straks buiten de 
woning, in een kast op een vernieuwd, 

groter balkon.  Waterweg Wonen 
heeft als opdrachtgever gekozen voor 
het 2nd skin concept van BIK bouw 
om deze Nul op de Meter-renovatie 
te realiseren. Als alle werkzaam-
heden volgens planning verlopen, is 
het traject in februari 2018 afgerond. 
We houden jullie op de hoogte. n
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In Vlaardingen leveren maar liefst 
zevenduizend bewoners een 
bijdrage aan een veilige buurt 
via MijnBuurtWhatsapp. Vier jaar 
geleden startten enkele bewoners 
hiermee. Het breidde zich daarna 
als een olievlek uit. Wijkagent en 
inwoner van Vlaardingen Kor de 
Jong is een van de oprichters. 
Waterweg Wonen juicht de 
betrokkenheid van bewoners 
toe. We laten De Jong in deze 
Watermerk graag aan het woord.

Waarom is het hier zo’n succes?
“Bewoners van Vlaardingen willen graag 
betrokken worden bij veiligheid. In heel 
Nederland starten bewoners dit soort 
groepen, vaak met één of twee straten. 
De kracht van MijnBuurtWhatsapp is dat 
wij met 95 groepen heel Vlaardingen 
dekken en een aantal gemeenten 
eromheen. Als er iets in de ene buurt 
gebeurt, kan dat relevant zijn voor een 
andere buurt. Dan geef ik de melding 
door.”

Doet u dit als wijkagent of als  
inwoner van Vlaardingen?
“Ik begon hiermee in mijn vrije tijd, 
omdat ik veiligheid als inwoner van 
deze stad belangrijk vind. Maar ik ben 
ook wijkagent in het stadshart. Dat 
het krachtig is, merkte ik snel. Bij de 
werkbriefing ‘s ochtends wist ik al wat 
er de avond ervoor was gebeurd. Ik 
kreeg daarom alle vrijheid van de politie 
en steun van de gemeente om dit in en 
buiten werktijd uit te bouwen.”

Hoe werkt het precies?
“Bewoners kunnen zich bij mij 
aanmelden. Ik stuur hen rechtstreeks 

de regels toe. Je moet bijvoorbeeld 
18 jaar zijn om deel te nemen en in de 
buurt wonen. Verder is de groep alleen 
bedoeld voor meldingen over veiligheid. 
Dat was in het begin lastig, want regel-
matig kwam er een verloren knuffel 
langs. Maar ik zie de discipline groeien.”

Zijn er al zaken opgelost via 
MijnBuurtWhatsapp?
“Zeker, dat gebeurt regelmatig.  
We hebben pas een inbreker opgepakt 
in Vlaardingen Oost dankzij  
MijnBuurtWhatsapp. Een bewoner had 
een inbraak gespot en belde 112. Via 
een melding in de Whatsapp-groepen 
konden we precies volgen hoe de 
inbreker vluchtte. Uiteindelijk werd hij 
twee minuten later opgepakt.  
Een fantastisch resultaat!  
Ook hardnekkige winkeldieven hebben 
we zo kunnen inrekenen. Dat melden 
we terug, ook via sociale media. 
Gezamenlijke successen delen wij graag 
met bewoners.”

“Via MijnBuurtWhatsapp hebben we pas  
een inbraak in Oost opgelost”

Hoe is de samenwerking met de  
politie?
“Heel goed. Op de meldkamer in  
Vlaardingen komen via 112 of 0900-8844 
– de twee officiële politiekanalen – 
meldingen binnen. Wij hebben daar 
een laptop staan, waar wij een deel van 
de 95 groepen live volgen. Dat is voor 
de politie een belangrijke extra infor-
matiebron. Ook voor de medewerkers 
van Toezicht en Handhaving trouwens. 
Zij lezen de berichten mee. Terwijl een 
deelnemer een lekkende autotank 
meldde, kwam Toezicht en Handhaving 
al aanrijden. Zo snel kan het gaan.”

Wilt u deelnemen? Dat kan! Stuur een 
app met uw naam en volledige adresge-
gevens naar nummer 06-28330112. n

Uit ons netwerk

Oprichter en politieagent Kor de Jong
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Het is niet alleen verstandig, 
maar ook noodzakelijk om als 
huurder een inboedelverzekering 
af te sluiten. Waterweg Wonen 
verzekert de woning, maar u bent 
zelf verantwoordelijk voor uw 
spullen.

Zo’n verzekering betaalt de schade aan 
uw bezit bij bijvoorbeeld brand, lekkage 
of inbraak. Bij de inboedel horen alle 
losse spullen in uw huis. Denk aan de 
televisie, tablet, meubels, maar ook 
een niet-gelijmde laminaatvloer en 
sieraden. Het kan om veel geld gaan. 
Heeft u geen verzekering, dan betaalt  
u zelf de kosten voor vervanging.

Vergoeding vervangende woning
Ook belangrijk om te weten: de  
inboedelverzekering betaalt vaak 
tijdelijk een vervangende woning na 
brand. Het regelen van vervangende 
woonruimte is geen verantwoorde-
lijkheid van Waterweg Wonen.

Laat het uitrekenen
Wat zijn de kosten van zo’n ver- 
zekering? Voor een flatwoning voor 
twee personen is dat ongeveer 10 euro 
per maand. Het precieze bedrag hangt 
af de waarde van uw spullen. Maar ook 
van het type woning, uw leeftijd en de 
dekking. Wat voor u geldt, kunt u laten 
uitrekenen door een verzekeraar of op 
websites als www.verzekering.com en 
www.independer.nl. Onze tip: vergelijk 
wel de voorwaarden van verzekeringen, 
want de verschillen zijn groot. n

Wij wensen iedereen  
fijne kerstdagen  
en een goed 
nieuwjaar

Heeft u al een inboedelverzekering?
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Een greep uit ons aanbod:

Kijk voor meer informatie op: https://aanbod.waterwegwonen.nl/
ons-koopaanbod en maak een afspraak bij de woning die u zoekt! 

TE KOOP: Van Boisotstraat 95 – vraagprijs 200.000 euro k.k. 

Grote 6-kamer eengezinswoning met ruimtelijk effect dat is gecreëerd door de open keuken en het betrekken van de inpandige 
berging bij de woonkamer. Met recent gerealiseerde dakopbouw waardoor er 2 zeer ruime slaapkamers aan de woning zijn 
toegevoegd. Gunstige ligging nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen. Ook zijn er vele sport- en recreatie- 
mogelijkheden in de buurt, zoals recreatiegebied ‘Krabbeplas’.

TE KOOP: Robert Schumanring 184 – vraagprijs 134.500 euro k.k.

Leuke 3 kamer maisonnette met een heerlijk zonnig balkon op het zuiden, een mooie laminaatvloer door de hele woning en 
geheel voorzien van dubbel glas. Met een nette zwart/wit betegelde badkamer en toilet. Kenmerkend voor het complex is de 
rustige ligging, het groen en voldoende parkeergelegenheid. Letterlijk om de hoek ligt winkelcentrum “de Loper”. De bus- en 
tramhalte zijn aan het eind van de straat en binnen 5 minuten zit je op de snelweg.

Op zoek naar een betaalbaar  
appartement? Of een grote 
eengezinswoning?
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De grootscheepse 
wijkvernieuwing van de 
Babberspolder is bijna af. Volgend 
jaar zijn de laatste huizen klaar. 
Na twaalf jaar bouwen is het 
straatbeeld totaal veranderd. 
Bijna alles is nieuw. Zo’n duizend 
nieuwe woningen, een nieuw 
winkelcentrum, nieuwe scholen 
en nieuwe speelplekken. Allard 
Nieuwstraten, procesmanager bij 
Waterweg Wonen blikt terug op 
een prachtig project. 

“De Babberspolder is nu een mooie 
en gewilde plek om te wonen”, begint 
Allard Nieuwstraten. “De naoorlogse, 
steeds meer verpauperende wijk veran-
derde in een gloednieuwe, bruisende 
woonomgeving met veel diversiteit. We 
zijn allemaal erg trots op het behaalde 
resultaat.” 

Goed partnerschap
De procesmanager vertelt dat dit mooie 
resultaat er alleen is omdat de betrokken 
partijen zo hecht hebben samengewerkt. 
Hij doelt hier op de Gemeente Vlaar-
dingen en projectontwikkelaars ERA 
Contour en Synchroon. “De vernieuwing 
van de Babberspolder was al in volle 
gang. Toen kwam er een enorme tegen-

valler op ons pad. De economische crisis 
van 2008. Die was heftig, duurde lang en 
veroorzaakte een hoop onrust.

Crisis leidt tot aanpassing bouwplan
“De partijen moesten samen een manier 
vinden om met het project door te gaan”, 
legt Allard Nieuwstraten uit. “Dat was 
moeilijk. Overal in het land kwamen 
bouwprojecten stil te liggen. Dat wilden 
wij niet. De wijkvernieuwing moest 
doorgaan. Na veel overleg kwam er een 
ander plan. Een aantal koopwoningen 
werd omgezet naar huurwoningen, 
die Waterweg Wonen in haar aanbod 
opnam.”

Hij vervolgt: “De bouw van sociale 
huurwoningen haalden we verder naar 
voren. Naar koopwoningen was in de 
crisis minder vraag. Die schoven we 
door. We hoopten en verwachtten dat de 
economie zou herstellen. En dat gebeurde 
gelukkig ook. De verkoop van de laatste 
fases van Vlaardings Geluk verliep vlot. Nu 
is er zoveel vraag dat we nog wel meer 
huizen zouden willen bouwen.”

Nieuw winkelcentrum groot succes
De procesmanager van Waterweg 
Wonen vindt het leuk om te zien dat het 
nieuwe winkelcentrum zo’n succes is. 
“Het oude winkelcentrum liep niet meer 
zo goed. Ook hier was vernieuwing hard 
nodig. Nu draait het winkelcentrum aan 
de Van Hogendorplaan verrassend goed. 

Zeker als je ziet dat winkelcentra in heel 
Nederland het zwaar hebben.” 

Gerrit Verkerk 
Allard Nieuwstraten werd pas in 2013 
procesmanager van het vernieuwings-
project. Hij volgde zijn collega Gerrit 
Verkerk op, die met pensioen ging. “Ik 
wil hem graag noemen in dit verhaal. 
Hij was namelijk de persoon die vanuit 
Waterweg Wonen het meeste werk 
heeft gedaan voor het vernieuwings-
project. René Veeren trok het project 
vanuit de gemeente. Ik wil niet met de 
eer strijken die voor hen is bedoeld. Ik 
heb alleen maar afgemaakt wat zij zijn 
begonnen. Ik spreek Gerrit nog regel-
matig en met René werk ik nauw samen. 
Wij zijn alle drie trots op deze nieuwe 
Babberspolder!”

Groot wijkfeest
De zeer geslaagde metamorfose van 
de Babberspolder zal niet ongemerkt 
tot een einde komen. Als de laatste 
woningen volgend jaar klaar zijn, is het 
plan een wijkfeest te organiseren. De 
plannen zijn nog niet uitgewerkt, maar 
informatie volgt. n

“De Babberspolder is een geslaagd
 voorbeeld van wijkvernieuwing”

René Veeren (links) en Allard Nieuwstraten: “Trots op de zeer geslaagde metamorfose van de Babberspolder!”
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In oktober ondertekende 
Waterweg Wonen twee 
samenwerkingsovereenkomsten 
met zorgpartijen Stichting 
Philadelphia en Directzorg 
B.V. Daarin zijn de afspraken 
vastgelegd voor de huisvesting 
van mensen die extra zorg of 
begeleiding nodig hebben. 

Goede contacten met zorgpartijen heeft 
Waterweg Wonen al jaren. Wij vinden 
het belangrijk om die afspraken vast 
te leggen. Dat is ook nodig omdat wij 
aan de Woningwet moeten voldoen. Zo 
moeten wij onze woningen toewijzen 
aan huurders die een inkomen hebben 
tot een bepaalde grens. Daar hoort deze 
groep ook bij. De afgelopen jaren sloot 
Waterweg Wonen daarom al verschil-
lende samenwerkingsovereenkomsten 
Wonen en Zorg af (zie kader). 

Vaker zelfstandig wonen
Samenwerking met zorgpartijen is 
steeds belangrijker. Dat komt omdat 
meer mensen met een beperking 
of psychische problemen zelfstandig 
wonen en niet in een instelling. 
Zelfstandig wonen doen zij met 

steun of onder begeleiding van een 
zorgpartij. Met die partijen maakt 
Waterweg Wonen afspraken hoe dat 
gebeurt. Ingrid Aaldijk, beleidsadviseur: 
“Waterweg Wonen vindt het belangrijk 
dat huurders die dat nodig hebben, zorg 
of begeleiding krijgen. Alle afspraken 
zijn maatwerk.”

Philadelphia
Met Philadelphia gaat het om twee 
locaties. Op beide wonen mensen 
met een beperking zelfstandig, met 
24-uurs begeleiding. De eerste is het 
nieuwe woongebouw in de Westwijk, 
dat binnenkort klaar is. De naam van 
dit gebouw was, gedurende de bouw, 
Villa Delphia.Stichting Philadelphia 
doopt deze locatie bij oplevering om 
in ‘Westkaap’. Westkaap telt dan 36 
appartementen voor deze groep. De 
tweede locatie is aan de Haemstedehof, 
ook in de Westwijk. Daar begeleidt de 
zorgpartij zestien mensen. 

Directzorg 
De andere zorgpartij is Directzorg. 
Dit is een thuiszorgorganisatie die in 
Zuid-Holland werkt. De zorgpartij organi-
seert onder meer zorg en begeleiding 
voor mensen met psychische of psychia-
trische problemen. In de samenwerking 
met Directzorg verhuurt Waterweg 

Wonen een aantal woningen met een 
begeleidingsovereenkomst. De klant is 
zo verzekerd van een geschikte woning 
en de juiste begeleiding. 

Zelfstandig wonen
Ook met andere zorgpartijen maakt 
Waterweg Wonen dit soort afspraken. 
Nu én in de toekomst. Ingrid Aaldijk: 
“Het gaat om ‘gewone’ huurders die 
extra aandacht, zorg of begeleiding nodig 
hebben. De woningen die wij verhuren 
gaan dus niet ten koste van de normale 
verhuur. Het belangrijkste is dat deze 
afspraken ervoor zorgen dat kwetsbare 
mensen zelfstandig kunnen wonen.” n

Waterweg Wonen maakt  
afspraken met zorgpartijen

Ondertekening Marieke met Directzorg (links) en Philadelphia (rechts)

Met welke zorgpartijen heeft 
Waterweg Wonen een  
samenwerkingsovereenkomst?
• De Spil
• Directzorg
• Elckerlyc 
• Focus
• Ipse De Bruggen
• Middin
• Odysseus
• Pameijer
• Philadelphia
• Profila Zorg 
• Timon
• Zonnehuisgroep Vlaardingen
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De Nieuwe Vogelbuurt krijgt 
stapsgewijs steeds meer 
gestalte. De eerste drie fases 
van de nieuwbouw zijn klaar. 
Het gaat hier om negentien 
sociale huurwoningen en zo’n 
honderd koopwoningen. Voordat 
de nieuwbouw van De Nieuwe 
Vogelbuurt startte, is een aantal 
huurwoningen gesloopt. Een 
deel van de huurders van de 
gesloopte huizen woont nu in 
de nieuwbouw. Twee bewoners 
vertellen hun verhaal.

Hennie van der Mark woont sinds 
vorig jaar mei met haar man in een van 
de nieuwe huurwoningen. Het bevalt 
haar heel goed in de Putterstraat. De 
verhuizing naar de nieuwbouw verliep 
volgens de bewoonster vlekkeloos. 
Hennie van der Mark: “In de huur-
woningen wonen vooral mensen van 
onze leeftijd, zestigers. Of juist starters. 
In de koopwoningen achter ons wonen 
vooral jonge gezinnen. Nu er volop wordt 
opgeleverd en ingericht, ziet de buurt er 
steeds gezelliger én groener uit!”

Vertrouwde buren
“Wij hebben hier niet hoeven wennen. 
Want veel van onze oude buren wonen 
nu weer bij ons in de straat. Het geeft 
een vertrouwd gevoel”, vervolgt zij. “Ik 
ben blij dat we na de sloop van onze 
oude woning in de Vogelbuurt konden 
blijven wonen. Het bevalt ons hier 
uitstekend”, vertelt de enthousiaste 
mevrouw Van der Mark. 

Een lot uit de loterij
Nog zo’n tevreden huurder is mevrouw 
Tonny Elfers. Zij woonde vroeger in 
dezelfde straat als Hennie van der Mark. 
Nu zijn ze buren. “Het burencontact is 
sinds de verhuizing alleen maar toe- 
genomen. We organiseren af en toe 

een buurtborrel. Met Oud en Nieuw 
hebben we met onze buren geproost op 
het nieuwe jaar. Erg gezellig allemaal. 
Het voelt alsof we een lot uit de loterij 
hebben gewonnen. Zo blij ben ik met 
ons nieuwe huis”, lacht mevrouw Elfers. 

Buurt WhatsApp
“Sinds de verhuizing heb ik een Buurt 
WhatsApp aangemaakt voor de huur- 
woningen. We laten daarin bijvoorbeeld 
aan elkaar weten wanneer we met 
vakantie zijn. Dan houden we met z’n 
allen een extra oogje in het zeil”, legt 
mevrouw Elfers uit. “We maken elkaar 
ook attent op dingen die beter kunnen. 
Zo zijn wij als huurders verplicht onze 
tuinen netjes te onderhouden. Als dat 
niet gebeurt, dan spreekt Waterweg 
Wonen ons daarop aan. Dat proberen we 
te voorkomen”, besluit mevrouw Elfers 
haar verhaal. n

De heer en mevrouw Elfers (links) en de heer en mevrouw Van der Mark (rechts)  
voor “hun lot uit de loterij”

Blije huurders   
in De Broedvogel

Wist u dat?
• De eerste 100 woningen van De 

Nieuwe Vogelbuurt nu klaar zijn?
• Fase 3 net opgeleverd is? Wij 

wensen de bewoners veel 
woonplezier!

• De bouw van fase 4 (34 koop- 
woningen) in november gestart is? 

• De bouw van fase 5 (38 koop- 
woningen) het voorjaar van 2018 
begint? 

• Naar verwachting fase 6 begin 
2018 in de verkoop gaat? Er 
wordt nu hard gewerkt aan de 
precieze invulling van deze fase. 
Heeft u interesse? Kijk op  
www.denieuwevogelbuurt.nl
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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 28 januari 2018.
Uit de goede inzendingen  
wordt een winnaar getrokken.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
Wij gaan voor een duurzame samenleving. 
U ook?

De trotse winnaar is de heer Bot.  
Hij won VVV bonnen ter waarde van 50 euro  
en een prachtige bos bloemen.  
Van harte gefeliciteerd!

 

!

afvalcontainer, babberspolder,

benedenwoning, 

biomassabrandveiligheid, 

burencontact, familie, fraude, 

gezelligheid, guur, herder, holy,

hoofdstedenbuurt, 

houtsnippers, houtsnijwerk,

huisvesting, huurdersraad,

inboedelverzekering, 

jaarwisseling, kerstbomen, 

kolenhok, kopgevels, koud, 

krabbeplas, liftonderhoud, 

loterij, milieuvriendelijk, 

mynbuurtwhatsapp,

nieuwbouw, renovatietraject,

schilderwerk, sfeer, 

soendalaan,

stal, ster, stille nacht, trots,

vandalisme, veiligheid, 

vergoeding, verlichting, 

versiering, vlaardingen, 

vlaardings geluk, 

vuurwerk, warmte, winter, 

woningaanpassing, woningwet, 

woningzoekende, wijkfeest, 

zomerdag, zorgpartijen.
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 De feestdagen staan weer voor de 
deur. Een gezellige tijd, waarin u graag 
kaarsjes aansteekt en de huiskamer 
versiert. Helaas is het ook een tijd 
waarin de brandweer veel meldingen 
krijgt van brand- en vuurwerkschade. 
Wat kunt u doen om dit te voorkomen? 
Wij krijgen er regelmatig vragen over.
 
Hoe zorg ik voor brandveilige  
kerstversiering? 
Kerstbomen en kerstversiering zijn 
erg droog en vatten makkelijk vlam. 

Behandel de boom en versieringen 
met brandvertragende spray om dit te 
voorkomen. Zet kaarsen en waxine-
lichtjes altijd op een veilige ondergrond. 
Plaats ze niet te dicht tegen versiering 
of ander materiaal aan. Vooral gordijnen 
vatten gemakkelijk vlam. 

Hoe voorkom ik vuurwerkschade? 
Er zijn kinderen die het grappig vinden 
om met oudjaar vuurwerk in brieven-
bussen en containers te gooien. Niet 
leuk als dit je overkomt. 

Plak daarom vlak voor de jaarwisseling 
uw brievenbus af. Zo kunnen kinderen 
geen vuurwerk naar binnen gooien. Zet 
ook uw afvalcontainer op een veilige 
plek en voorkom dat er vuurwerk in 
afgestoken wordt. n

Kijk voor meer informatie op: www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk

Vragenrubriek

Elke Vlaardinger heeft wel 
eens een zwoele zomerdag 
doorgebracht aan de Krabbeplas. 
Het is een stukje Vlaardingen waar 
we met z’n allen veel (zwem)
plezier van hebben. De komende 
jaren wordt het er nog beter, want 
de gemeente gaat het anders 
inrichten.

Dit komt omdat er een nieuwe weg tussen 
de A20 en A15 is gepland, de Blanken-
burgverbinding. Die weg komt langs de 
Krabbeplas te liggen. Wel verdiept, zodat 
het weidse uitzicht blijft. Het Rijk geeft geld 
aan de gemeente voor de komst van deze 
verbinding. Met onder andere dit geld gaat 
de gemeente de Krabbeplas en het groen 
eromheen opknappen. 

Zwemmen in de plas
Hoe het precies eruit komt te zien, is 
nog niet bekend. Bewoners, onder-
nemers en gebruikers denken daarover 
mee. Het Hoogheemraadschap onder-
zoekt een systeem om water zó goed te 
zuiveren dat het terug het gebied in kan. 

Veelzijdig Vlaardingen

Gebied bij Krabbeplas krijgt make-over

Als dat systeem goed genoeg werkt, 
willen ze het in dit gebied toepassen. Zo 
krijgen we schoner zwemwater en krijgt 
blauwalg geen kans.

Verder komt er een mooie route voor 
voetgangers, skaters en fietsers: het 

‘Rondje Krabbeplas’. Om de toegang 
vanuit de Westwijk te verbeteren, legt 
de gemeente een fietspad aan met een 
nieuwe brug. Zo valt er straks nog meer 
te genieten van het veelzijdige groen bij 
onze stad!  n

Een impressie van het toekomstige Krabbepark
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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

U woont al uw hele leven in deze flat. 
Wat is het verhaal hierachter? 
“Ik was een paar maanden oud toen mijn 
ouders verhuisden naar deze flat. Die was 
toen net gebouwd. Op 22-jarige leeftijd 
moesten mijn ouders vanwege de slechte 
gezondheid van mijn vader verhuizen naar 
een benedenwoning. Ik stond al een paar 
jaar ingeschreven voor een flat. Toen heb ik 
kunnen regelen dat ik in mijn ouderlijk huis 
kon blijven wonen. Geweldig toch!”

Welke veranderingen heeft u in de loop 
van de jaren meegemaakt? 
“Nou, om te beginnen zijn er wel zo’n vier 
renovaties geweest door de tijd heen. Toen 
wij hier kwamen wonen was er nog geen 
centrale verwarming en geen dubbel glas. 
Toch is niet alles vernieuwd. In de kelder 
hebben wij nog steeds het oude kolenhok. 
En op het balkon staat de ‘ouderwetse’ 
gietijzeren vuilnisbak.”

En de bewoners, zijn die veranderd? 
“Ik heb veel mensen zien komen en gaan. 
Het contact met de buren is wel anders dan 
vroeger. Vroeger was er meer saam- 
horigheid, buren hielpen elkaar. Bijvoorbeeld 
als er iemand ziek was. We hadden ook 
een afspraak om, om de beurt, de portiek 
schoon te vegen. Daar hield iedereen zich 
gewoon aan. 

“In de kelder hebben we nog steeds 
het oude kolenhok” 

Dat gaat in deze tijd niet meer. Het 
onderhoud van de portiek is nu in handen 
van een schoonmaakbedrijf. Het contact met 
buren is vluchtiger. Je zegt elkaar gedag en 
maakt af en toe een praatje. Maar daar blijft 
het dan ook bij.”

Heeft u weleens overwogen om te gaan 
verhuizen? 
“Nee, nooit. In de jaren tachtig vertrokken 
veel buurtbewoners naar de nieuwbouw 
in Holy. De flats die daar toen verrezen, 
waren moderner dan de woningen hier. 
Maar kijk hier eens naar buiten. Er is veel 
groen, ruimte en rust. Het is een gemoe-
delijke wijk met om de hoek de weilanden 
en de surfplas. Ik vind het hier nog steeds 
fantastisch. Mijn vrouw en ik hechten niet 
veel waarde aan luxe of een groot huis. Wij 
vinden het hier knus en gezellig!”

Dat is te zien aan jullie inrichting. Ik 
begrijp dat u hier een belangrijk aandeel 
in heeft? 
“Ja, dat klopt. Wij houden ervan om ons huis 
gezellig te maken. Mijn vrouw en ik hebben 
vele reizen op de motor gemaakt. Vaak 
namen wij een souvenir mee naar huis, zoals 
het houtsnijwerk hier in de woonkamer.” n


