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er om mensen te 
helpen”

Het is af! De twaalf 
portiekwoningen in de Indische 
Buurt zijn een blikvanger 
geworden. Heel duurzaam 
bouwend Nederland is al 
komen kijken. Niet zo gek, 
want gestapelde woningen 
tot Nul op de Meter (NOM) 
omtoveren is uniek. Dankzij de 
goede samenwerking met de 
bewoners verliep de renovatie 
soepel. Op 23 maart vieren 
zij samen met de betrokken 
partijen een opleverfeestje. 

“We zijn ontzettend trots op het 
resultaat. We hebben met alle partners 
veel kennis opgedaan. Bijvoorbeeld 
hoe je de nieuwste technieken kunt 
gebruiken in bestaande woningen. Het 
kan de duurzame bouw in de toekomst 
stimuleren.  
Dat vindt Waterweg Wonen belangrijk. 
Duurzaamheid is namelijk één van onze 
ambities”, vertelt projectleider Nathalie 
van Nieuwkoop van Waterweg Wonen. 

Supergoed geïsoleerd
De pilot is vooral bijzonder, omdat het 
om een portiekflat uit 1952 gaat. Het is 

Uniek Nul op de Meter-project is klaar

Trots op het bijzondere blok in de Soendalaan

een uitdaging om die Nul op de Meter 
te maken. Het betekent dat zonne-
panelen op het dak genoeg energie 
moeten opwekken voor het verbruik van 
bewoners en installaties. 
Elles de Wal van BIK bouw legt uit hoe 
dat zit. “Het gaat om verwarming, warm 
water, ventilatie en alles wat een stekker 
heeft. Om dat voor elkaar te krijgen 
hebben we het blok supergoed geïsoleerd 
met het 2nd skin®-concept. Dat is een 
soort tweede huid. Het complex heeft 
daarnaast nieuwe en slimme installaties.” 

Blij en tevreden
Uniek was niet alleen de techniek, ook 
de samenwerking met de bewoners, 
vertelt Nathalie van Nieuwkoop. “We 
wilden dat 100% van de bewoners 
akkoord ging met de renovatie. Daarom 
is er veel één-op-één-contact geweest. 
Zelfs tijdens de ingreep ontvingen 
de huurders ons met open armen. 
Huurders hebben maanden overlast 
gehad van steigers en getimmer, maar 

Vervolg op pagina 2  

Het gerenoveerde blok is voorzien van een ‘tweede huid’.
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er is weinig geklaagd. Ze zijn enthousiast 
over het resultaat. Vooral over de grote 
balkons, het nieuwe uiterlijk en het extra 
comfort.”
Dat geldt zeker voor Johan Herkelman, een 
van de huurders. Hij keek al een tijdje rond 
naar een ander huis. Na deze renovatie  
blijft hij toch op de Soendalaan wonen.  
“Ik verwacht dat het een stuk comfortabeler 
wordt qua vocht en temperatuur. ’s Winters 
was het hier koud, ’s zomers ontzettend 
warm. Dat zal een stuk gelijkmatiger zijn. Ik 
ben heel blij én tevreden dat het nu zover is.”

Anders luchten en verwarmen
Ook al zijn de woningen af, de begeleiding 
gaat door, leggen Nathalie en Elles uit. “We 
blijven namelijk online het energiegebruik 
volgen. Op 14 maart organiseerden we 
een avond om met bewoners de eerste 
ervaringen uit te wisselen. In zo’n goed 
geïsoleerd huis moet je namelijk anders 
luchten en verwarmen. We geven daar tips 
over. En we bouwen zelf ook kennis op. 
Blijven de huurders binnen hun energie-
bundel, dan betalen ze evenveel of minder 
aan energiekosten dan vroeger.”

Documentaire
Vanwege de unieke aanpak tonen allerlei 
organisaties interesse in deze proef. Vanuit 
de bouw en installatietechniek, collega- 
corporaties, duurzaamheidsorganisaties 
en anderen. Op YouTube zijn verschillende 
filmpjes te zien. Ook TU Delft maakt een 
documentaire over het project.

“Wij hebben besloten om een paar 
maanden een modelwoning aan te houden. 
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zien hoe 
wij de installaties hebben aangesloten. Zo 
werken wij mee aan het ontwikkelen van 
kennis over duurzaam bouwen”, besluit 
Nathalie van Nieuwkoop.

De ingrepen en installaties op de 
Soendalaan
- 2nd skin®-concept
- Zonnepanelen
- Drielaags isolatieglas
- Water/water-warmtepomp WPU 55 met 

bron van 175 meter in de grond
- Multiboilersysteem van 150 liter per 

woning
- Warmteterugwinning- en ventilatie-

systeem HRU ECO 330 

Partners bij de NOM-renovatie
- BIK bouw
- TU Delft
- Itho Daalderop
- Climate KIC
- Kingspan
- Sto Isoned
- Giesbers & van der Graaf n

De bewoners kunnen deze zomer gaan genieten van hun mooie, grotere balkon.
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Westkaap is, tot grote 
vreugde van alle huurders, 
opgeleverd. Westkaap 
is een woongebouw 
met 36 woningen voor 
verstandelijk beperkten en 
12 sociale huurwoningen. 
Super trots zijn wij op dit 
gebouw dat aan de Wiardi 
Beckmansingel in de 
Westwijk staat.

Alle cliënten van Stichting 
Philadelphia nu onder één dak
Stichting Philadelphia biedt begeleiding 
aan de bewoners met een verstande-
lijke beperking. Philadelphia helpt haar 
cliënten het beste uit zich zelf te halen. 
Op deze nieuwe locatie biedt zij, 24 
uur per dag, zorg en begeleiding op 
maat aan. De cliënten van Philadelphia 
woonden verdeeld over twee locaties. 
Nu kunnen ze, in één nieuw gebouw, 
veel betere zorg krijgen.

Waterweg Wonen vindt het belangrijk om 
geschikte woningen aan te bieden aan deze 
doelgroep. Daarom hebben we ons best 
gedaan dit gebouw (financieel) mogelijk te 
maken mogelijk te maken. Dat is gelukt 
door in hetzelfde gebouw ook twaalf 
sociale-huurappartementen te realiseren.

Actieplan Wonen 
Dit plan past goed in de visie voor 
de Westwijk. Daarin staan mensen 
én voorzieningen centraal. De 
ontwikkeling maakt deel uit van het 
Actieplan Wonen; het programma 
van de gemeente en de woning-
corporaties om samen Vlaardingen 
als woonstad steeds aantrekkelijker 
maken.

De oplevering liet helaas even op 
zich wachten. Gelukkig kregen de 
bewoners half februari de sleutel. 
Wij wensen alle bewoners veel 
woonplezier! n

Nieuw woongeluk voor cliënten 
Stichting Philadelphia
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Bij burenhulp hoeft u niet alleen te 
denken aan uw directe buren
Mensen hebben tegenwoordig minder contact met de buren dan vroeger. Men vindt het soms 
moeilijk om hulp te vragen en ook is er schroom om hulp te bieden. Weet u wie er een halve straat 
verder woont? Gaat u nog weleens bij uw buurvrouw op de koffie? Helpen buren elkaar met kleine 
klusjes? ‘Wat zou het fijn zijn als een buur mij kan helpen’. 

Uitnodiging voor onze bewoners-
avond op woensdag 18 april

Op woensdag 18 april organiseren we weer een 
bewonersavond voor alle huurders van Waterweg 
Wonen. U bent van harte welkom in de grote zaal van de 
Marnixflat aan de Marnixlaan. Vanaf 19.00 uur staat de 
koffie klaar. We beginnen om 19.30 uur.

- Naast de vaste punten van de Algemene Leden-
vergadering gaan de bestuursleden weer met u 
om de tafel zitten. Om ideeën uit te wisselen en te 
bespreken hoe het in de verschillende complexen 
gaat.

- Wilt u iets op de agenda zetten of iets bespreken 
over uw woonsituatie op 18 april? U kunt dit alvast 
naar ons mailen via:  
huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl.

Schroom niet om hulp te bieden; denk eens aan wat je 
kunt doen voor je buren
• Ik ben alleen en kook graag (en lekker!). Wie vindt het 

leuk om eens bij mij te komen eten?
• Ik ga 1 x per week met de auto boodschappen doen. Ik 

heb plaats voor extra passagiers en boodschappen. Wie 
doe ik daarmee een plezier? Ik kan ook boodschappen 
meebrengen.

• Vervoer en begeleiding naar een ziekenhuis of specialist of 
medicijnen halen

• Samen een stukje wandelen of de hond uitlaten.
• Gezelschap bieden aan mensen die eenzaam zijn.
• (kleine) Klusjes in en om het huis: een lamp vervangen of 

een struik verwijderen
• Kinderen opvangen bij plotselinge ziekte van ouder(s).

Hoe ga je nu hulp organiseren.
Een voorbeeld van georganiseerde burenhulp in Vlaardingen: 
In de Burg. A. van Walsumlaan zijn in 2 flats contactpersonen  
die vragen signaleren en direct op informele manier 
burenhulp organiseren. Zo nodig verwijzen ze naar het 
wijkspreekuur. Deze laagdrempelige hulp versterkt de 
sociale band in de flat.

Is dit nu zo bijzonder? 
Een bewoner uit de flat zei: ``Vroeger toen ik in een zijstraat 
van de Kruiskade in Rotterdam woonde was geluk heel 
gewoon. Je buren helpen hoorde bij het dagelijks leven.  
Nu moeten allerlei instanties ingeschakeld worden. Hebben 
we het nu ineens allemaal zo druk? Toen moest mijn vader 
6 dagen per week werken van 6.00 tot 17.00 uur en als hij 
thuis kwam kluste hij er soms nog bij. Mijn moeder werkte 
als huishoudelijke hulp in een bejaardenhuis en kookte ook 
nog voor een eenzame oude buurvrouw.”
De deskundigen weten nog niet wat burenhulp precies van 
professionals vraagt en vooral hoe samengewerkt moet 
worden. Wachten op een wetenschappelijk doordachte 
aanpak?

Kijk om je heen en ga gewoon aan de slag!
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Wij willen graag iets voor onze 
huurders betekenen. Want daar zijn wij 
voor! Om mensen te helpen en niet 
om mensen te veroordelen”, vertellen 
Mieke en Adil trots.

Wat doet een sociale wijkmeester? 
“De meeste Vlaardingers redden 
zichzelf prima. Maar bijvoorbeeld bij een 
burenruzie, geluidsoverlast, overlast 
van hangjeugd of financiële problemen 
kunnen wij helpen”, geven Mieke en Adil 
aan. “Ook verwijzen wij huurders door 
naar het Sociale Wijkteam of Schuld-
hulpverlening. Zij kunnen de juiste zorg 
geven. Bovendien werken we nauw 
samen met de gemeente en de politie”.

Sterk team 
Samen lopen Mieke en Adil door de 
wijk. Uit alles blijkt dat ze elkaar prima 
aanvullen. Ze maken tijd voor een lolletje 
of een praatje. Iedere opmerking of 
vraag nemen ze serieus. Uit de enthou-
siaste contacten met huurders die ze 
onderweg tegen komen, zie je dat ze 
erg gewaardeerd worden. “We hebben 
allebei onze kwaliteiten. Dat maakt ons 
een sterk team. We hebben immers te 
maken met veel verschillende mensen”.

Portiekgesprekken 
“Door portiekgesprekken te organiseren, 
komen wij naar de mensen toe. Dit 
maakt het makkelijker om in gesprek 
te gaan. Deze gesprekken zijn geheel 
vrijblijvend, niets moet”, benadrukken 
Mieke en Adil. “Veel huurders komen 
wel even een drankje drinken. Wij horen 
dan wat er speelt in een portiek. We 
horen veel positieve, fijne verhalen. 
Oudere mensen die bijvoorbeeld al jaren 
met veel plezier ergens wonen. Maar 
ook problemen worden besproken. Ons 
doel is dat iedereen fijn kan wonen”.

Wat vinden jullie leuk aan jullie werk? 
“We hebben echt een aantal mensen 
goed kunnen helpen”, zeggen Mieke en 
Adil vol trots. “Bijvoorbeeld een oudere 
vrouw, die haar huur niet meer betaalde. 
Uit gesprekken met haar, bleek dat 
haar dochter haar geldzaken regelde. 
Uiteindelijk wordt deze mevrouw nu 
door Schuldhulpverlening geholpen met 
haar geldzaken”. Vandaag gaan Mieke 
en Adil op bezoek bij een huurder met 
psychische problemen. Vriendelijk 
worden ze binnen gelaten. “Inmiddels 
hebben we een band opgebouwd met 
deze meneer. Hij geeft nu eerder aan 

hoe het gaat en aan welke hulp hij 
behoefte heeft. Hiermee kunnen we 
problemen voor de buurt voorkomen”.

Vluchtelingenwerk 
“Statushouders wonen voor het eerst 
in een huurwoning in Nederland. Hier is 
het leven anders, dan in het land waar ze 
vandaan komen”, merken Mieke en Adil 
op. “Tijdens inburgeringscursussen van 
Vluchtelingenwerk leggen wij uit hoe we 
hier met een huurwoning omgaan. We 
vertellen bijvoorbeeld waarom het beter 
is om je huis goed te ventileren en hoe 
je dit doet. Ook geven we aan waar je 
afval weggooit. Onze tip is bovendien 
om kennis te maken met de buren. Wij 
kregen enthousiaste reacties van de 
cursisten. Echt fijn om deze huurders zo 
op de goede weg te helpen!”

Spreekuur 
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 
tot 14.30 uur vindt een gezamenlijk 
spreekuur plaats voor de Westwijk met 
de politie en gemeente, in ons kantoor 
aan de Prof. Teldersstraat 10. Ook zijn 
wij via Waterweg Wonen bereikbaar: 
telefoon (010) 248 88 88 of  
info@waterwegwonen.nl. n

Sociale wijkmeesters in de Westwijk 

“Wij zijn er om mensen te helpen, 
niet om te veroordelen”
Sinds november 2016 werken 
Mieke Dooren en Adil Mjahed 
bij Waterweg Wonen als sociale 
wijkmeester in de Westwijk. Zij 
zijn trots op hun werk en vertellen 
hier graag over: “We hebben een 
heel dankbare baan. Wij zijn een 
vertrouwenspersoon voor onze 
huurders. Mocht er ergens in de 
wijk een probleem zijn dan gaan 
wij in gesprek met de betrokken 
huurders. 
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Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld 
voor een activiteit om met elkaar uw straat op 
te fleuren of schoon te maken? Bewoners die 
zoiets willen organiseren, kunnen geld aanvragen 
bij Waterweg Wonen. Dat kan het hele jaar door, 
voor kleine én grote plannen. Een bijdrage is zo 
geregeld.

Waterweg Wonen vindt namelijk dat plezierig wonen verder 
gaat dan een fijn huis alleen. Een gezellige, schone buurt en 
een veilige stad zijn minstens zo belangrijk. Daarom helpen 

wij huurders die iets positiefs voor hun woon  omgeving 
willen doen. Natuurlijk moet het wel de buurt vooruit 
brengen. Bijvoorbeeld door de samenwerking van buren te 
verbeteren of de omgeving schoner of veiliger maken. 
Ook is het belangrijk dat buren of andere bewoners 
meedoen.

Als u een leuk idee voor uw buurt heeft, neemt u dan gerust 
contact op met ons. Dan bespreken we of wij kunnen 
bijdragen. Is dat het geval, dan kan alles snel geregeld zijn. 
Kijk voor meer informatie op www.waterwegwonen.nl >  
Ik ben huurder > Leefbaarheid. Of bel ons en vraag naar uw 
consulent beheer. n

Vraag een bijdrage voor een activiteit 
in uw buurt

Gaat u verbouwen of heeft u 
een grote voorjaarsopruiming  
op de agenda staan? Dan heeft 
u vaak ook grofvuil. Hoe fijn is 
het dat Irado deze spullen  
gratis bij u op komt ophalen! 

Bel Irado ongeveer een week voor 
u het grofvuil kwijt wilt om een 
afspraak in te plannen. Dan bent 
u makkelijk van uw grofvuil af en 
blijft de buurt netjes! Wist u dat 
dit lang niet overal in Nederland zo 
goed is geregeld? Toch staat er nog 
te vaak grofvuil op straat of bij de 
containers, zien onze huismeesters 
tot hun spijt. Daarom leest u hier 
hoe het werkt.

Wat is grofvuil precies?
Dat kan van alles zijn. Spullen uit uw 
huis zoals een kast, aquarium, pannen, 
gordijnen of tapijt horen erbij. Ook een 
oude koelkast, televisie of computer 
zijn grofvuil. Snoeihout uit de tuin kunt 
u aanbieden. 

Hoe maak ik een afspraak?
U gaat naar www.irado.nl en klikt op 
‘Grofvuil afspraak’. Daar kunt u zich 

aanmelden door uw naam en adres in 
te vullen. Daarna wijst het zich vanzelf. 
Lukt het niet, dan kunt u contact 
opnemen met de Klantenservice van 
Irado op (010) 262 1000.

Hoe werkt het ophalen?
U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. 
Zet het grofvuil op de afgesproken dag 
tussen 5.00 uur tot 7.30 uur buiten. 

Even aanmelden en het wordt geregeld

Laat uw grofvuil gratis ophalen door Irado

Wat als ik mijn grofvuil direct  
kwijt wil?
U kunt uw grofvuil ook zelf brengen 
naar de milieustraat in Vlaardingen aan 
de Kreekweg 76. U kunt hier alle afval 
kwijt, van grofvuil tot textiel. U mag 
zelfs gebruik maken van de gratis 
leenaanhanger. De milieustraat is 
open maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 16.00 uur. En op zaterdag  
van 9.00 tot 15.00 uur. n

Voorjaarsopruiming in uw huis gehad? De mannen van Irado komen op afspraak uw 
grofvuil gratis ophalen.
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Volg onze Facebookpagina voor leuke tips en weetjes!

De Westwijk is volop in beweging. 
Dit jaar starten een aantal 
belangrijke vernieuwingsprojecten 
in deze wijk.

Al eerder kon u lezen over de bouw 
van de woontoren ‘Westkaap’ en de 
twintig Nul op de Meter-woningen aan 
de Samuel Esmeijerstraat. Ook komen 
er een nieuwe energieneutrale sporthal, 
winkelunits en sociale huurapparte-
menten aan het Erasmusplein. Maar dat 

is nog niet alles. Gemeente Vlaardingen 
en Waterweg Wonen ondertekenen 
binnenkort de samenwerkingsovereen-
komst voor nieuwbouw aan de Floris 
de Vijfdelaan. Met de plannen gaan we 
direct aan de slag.

Wat is de planning?
Eerst starten we met de sloop van het 
oude woon- en winkelcomplex met  
74 appartementen en 20 winkelunits. 
Die sloop moet eind 2018 klaar zijn.  
De vrijgekomen grond is bedoeld voor in 

totaal 64 nieuwe, duurzame eengezins-
woningen. Het gaat dan om 52 sociale 
huurwoningen en 12 koopwoningen. 
Begin 2019 start deze nieuwbouw. 
Volgens plan zijn de woningen eind 2019 
klaar voor oplevering. 
De komende maanden zoeken wij een 
aannemer die de nieuwbouw gaat 
uitvoeren. Waterweg Wonen vraagt een 
aantal bouwpartijen zich in te schrijven 
voor dit project. Op basis van de 
plannen en ontwerpen maakt Waterweg 
Wonen een keuze. n

Het oude woon- en winkelcomplex en de kiosk worden half mei gesloopt.

64 nieuwe eengezinswoningen  
aan Floris de Vijfdelaan
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Twaalf jaar lang was hij bij de 
gemeente Vlaardingen hét 
gezicht van wonen, bouwen en 
participatie. Hij stond aan de wieg 
van Actieplan Wonen en werkte 
nauw samen met Waterweg 
Wonen. Na de verkiezingen 
neemt Hans Versluijs afscheid als 
PvdA-wethouder. De hoogste tijd 
om terug te blikken.

Waar bent u het meest trots op?
“Twee dingen. Op de eerste plaats 
dat het ons is gelukt om in 2008 
het woonbeleid voor Vlaardingen in 
Actieplan Wonen tot 2030 vast te 
leggen. Die lijn van toen volgen we nog 
steeds. 
Ten tweede de resultaten van de 
plannen. Die zien we onder andere in 
Babberspolder, Holy-Zuidoost, Rivieren-
buurt en de Westwijk. Veel wijken 
waren te eenzijdig en verouderd. De 
kwaliteit van wonen hebben wij sterk 
verbeterd. Ik zeg overal bewust ‘ons’ 
en ‘wij’. Met z’n allen hebben wij het 
gedaan. De corporaties Samenwerking 
en Waterweg Wonen, de bewoners uit 
klankbordgroepen en Huurdersraden en 
de gemeenteraad.”

Het ‘Vlaardings model’ noemen ze 
het wel. Wat is het geheim?
“Draagvlak, respect en vertrouwen. Als 
ik met andere gemeenten in de regio 
praat, zijn die er wel eens jaloers op. 
‘Hoe doen jullie dat?’, hoor ik dan. Toch 
is het eigenlijk eenvoudig. Het gaat 
om de bereidheid om de verbinding te 
zoeken. Die was en is er bij alle drie de 
directeuren van Waterweg Wonen die ik 
heb meegemaakt: Leo de Jong, Harrie 
Bosch en Marieke Kolsteeg. Hun hart 
klopt voor volkshuisvesting.”

Wat vindt u de mooiste plek in 
Vlaardingen?
“Dat is moeilijk kiezen. Van de projecten 
die we hebben volbracht vind ik  
Vlaardings Geluk fantastisch gelukt. 
Ook de nieuwe Vogelbuurt in Holy, 
Ruytenburgh aan het Oranjepark of Park 
Hoogleede zijn aanwinsten voor de stad. 
Natuurlijk zijn er vele bijzondere plekken. 
Op de markt met de Grote Kerk en het 
oude stadhuis is het goed toeven. Of wat 
denk je van de waterkant bij het Platje? 
Ook de Broekpolder, die toch ongeveer 
een kwart van onze stad beslaat, vind ik 
prachtig. Vlaardingen is een woonstad 
met enorm veel groen.”

Hoe was uw samenwerking met 
bewoners van Vlaardingen?
“Heel goed. Veel klankbordgroepen 
en leefbaarheidsplatforms die tien jaar 
geleden meedachten, bestaan nog 
steeds. Deze mensen zijn de beste 
ambassadeurs geweest voor Actieplan 
Wonen. Vlaardingers zijn trots op  

“Draagvlak en vertrouwen zijn de basis 
van goed samenwerken” 

hun stad, maar blijven altijd kritisch. 
Ze hebben geen blinddoek om. Dat vind 
ik een mooie eigenschap. Ik ben hier niet 
geboren, maar Vlaardingen is echt mijn 
stad geworden.” n

Uit ons netwerk

Wethouder Hans Versluijs gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

Allard Nieuwstraten, procesmanager 
bij Waterweg Wonen: “Betrokken, 
innemend en een uitstekend 
bestuurder, dat is Hans Versluijs. 
Hij heeft een groot gevoel voor de 
verschillende belangen, zorgt voor 
draagvlak en neemt iedereen serieus. 
Hans is trots op de verjonging van de 
vergrijsde stad, getuige zijn enthou-
siasme bij elke eerste paal. Dankzij de 
goede samenwerking hebben we al 
deze resultaten in dit tempo kunnen 
behalen. Namens alle collega’s en 
huurders van Waterweg Wonen, 
bedankt!” 

Betrokken en innemend
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“Draagvlak en vertrouwen zijn de basis 
van goed samenwerken” 

Op zoek naar daken 
voor zonnepanelen

Waarom werkt Waterweg Wonen 
hieraan mee? Jeroen Oosthoek, 
manager vastgoed: “Voor bewoners 
zijn er regelingen die zonne-energie 
interessant maken. Als mensen zelf 
investeren in zonnepanelen, kan dat hen 
geld opleveren. Die regels zijn minder 
gunstig voor woningcorporaties. Daarom 
kunnen wij beter daken beschikbaar 
stellen aan de VEC.”

Iedereen kan meedoen
Jeroen Oosthoek legt uit wat huurders 
daarvan gaan merken. “Het gaat om 

het dak, dus huurders hebben er geen 
last van. Ze kunnen er wel voordeel van 
hebben. Via deze coöperatie kunnen 
bewoners die in het gebouw zelf óf 
in de buurt wonen een zonnepaneel 
kopen. Dat heet de postcoderoos-
regeling. Bewoners moeten wel lid zijn 
van de VEC. Uiteraard moeten huurders 
zelf weten of ze dat willen.”

Voorrang voor huurders
Het VEC is een coöperatie van enthou-
siaste Vlaardingers, die samen de stad 
groener willen maken. Iedere Vlaardinger  

kan voor € 10 euro lid worden. Als een 
van de daken van Waterweg Wonen 
geschikt is voor zonnepanelen, krijgen 
huurders die er wonen voorrang 
bij de inschrijving. Zo kunnen Vlaar-
dingers eigenaar worden van één of 
meer zonnepanelen. Ze plukken er de 
vruchten van én dragen bij aan een 
groene stad. 

Meer weten? 
Kijk op vlaardingsenergiecollectief.nl 
of zoek op Facebook naar Vlaardings 
Energie Collectief. n

Marieke Kolsteeg (directeur-bestuurder Waterweg Wonen, links) en Ada Pellearts (Vlaardings Energie Collectief) tekenen een overeenkomst 
om gezamenlijk op zoek te gaan naar daken van Waterweg Wonen die geschikt zijn voor zonnepanelen.

Waterweg Wonen vindt duurzaamheid erg belangrijk. Veel woningen maken we daarom 
energiezuiniger, zoals u kunt lezen in Watermerk. Wij kijken daarnaast of enkele daken  
van onze gebouwen geschikt zijn voor zonnepanelen. Dit doen we op verzoek van het 
Vlaardings Energie Collectief (VEC).
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De renovatie van 183 
portiekwoningen aan de 
Insulindesingel, Billitonlaan, 
Floreslaan en Madoerastraat gaat 
binnenkort van start. Zo blijven 
ze in de toekomst geschikt voor 
de verhuur. Voor de bewoners 
breekt daarmee een spannende 
tijd aan.

De woningen in deze buurt zijn populair 
en liggen in een gewilde, groene wijk 
van Vlaardingen. Maar ze zijn echt aan 
een opknapbeurt toe. De appartementen 
zijn namelijk in 1952 gebouwd: een tijd 
van grote woningnood en weinig geld. 
Daarom moet er veel gebeuren.

Samen tot een goed plan gekomen
Om een goed plan te kunnen maken, 
werkte Waterweg Wonen nauw samen 
met de bewoners en KAW architecten 
in een planteam. We bekeken waar de 
vochtproblemen en scheuren zitten. Ook 
de vlieringen en het dak kregen een 
inspectiebeurt. 

Een impressie van de portieken na renovatie.

Energiebesparing en wooncomfort
Dat alles leidde tot een plan, waar alle 
partijen achter staan. Centraal staat 
het verhogen van het wooncomfort, 
de energiebesparing en de aanpak van 
vocht, open geisers en gaskachels. Na 
de renovatie moeten alle woningen 
minimaal voldoen aan het energielabel 
A++. Dit doen we door de portieken 
af te sluiten. We gaan ook het dak, de 
kruipruimte en de gevels isoleren. Aan 
de buitenzijde krijgen de gevels een  
dikke isolatie. Die werken we af met 
steenstrips en stucwerk. 

Kozijnen en glas
Omdat de ramen en kozijnen nog 
goed zijn, was het eerste idee die te 
houden. Het glas en sluitwerk wilden 
we wel vervangen. Al snel bleek 
dat we beter en sneller de kozijnen 
kunnen vervangen door kunststof 
kozijnen. Dat bespaart bovendien 
onderhoudskosten. Omdat dit ook de 
wens was vanuit het planteam, nemen 
we dit nu mee. Groot voordeel is dat 
de overlasttijd voor de bewoners een 
stuk korter is.

Aandacht voor ventilatie
De luchtvochtigheid in de woningen 
krijgt speciale aandacht, omdat de 
woningen na de aanpak tochtdicht zijn. 
Vochtige lucht is ongezond, dus venti-
latie is belangrijk. We zorgen daarom 
voor CO2- en vochtsensoren en mecha-
nische ventilatie. Dat geeft een gezond 
binnenklimaat en lagere energiekosten.

Geen geisers
Geisers en gashaarden zijn niet meer te 
vinden in de opgeknapte woningen. Die 
geven namelijk veel vocht af en leveren 
gezondheidsrisico’s op. De toestellen 
maken plaats voor cv-installaties met 
een hoog rendement, die ook voor 
warm water zorgen. Tot slot krijgt iedere 
woning vijf zonnepanelen op het dak, 
een nieuwe groepenkast en een slimme 
elektrameter. Dat zorgt voor minder 
energieverbruik en een lagere energie-
rekening. 

We verwachten dat de ingreep rond het 
tweede kwartaal van 2019 klaar is. Dan 
kunnen de comfortabele en energie-
zuinige appartementen weer jaren mee. 
De bewoners kijken er nu al naar uit! n

Renovatie 183 appartementen 
Indische buurt gaat van start!
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Mevrouw Brammerloo en haar tweeling: “Ik verwacht dat mijn kinderen en ik het hier heel leuk gaan hebben.”

Vlaardings Geluk III ligt aan de rand  
van het park in de nieuwbouwwijk.  
Hier zijn 59 eengezinswoningen en  
16 appartementen gebouwd. Esmeralda 
Brammerloo woont sinds november 
vorig jaar met haar vierjarige tweeling 
Yara en Jade in hun nieuwe woning. Ze 
is dolblij met het huis. 
“De wijk is prachtig”, begint ze enthou-
siast. “Wij hebben hiervoor in de 
Oostwijk gewoond, maar ons appar-
tement was te klein. Ik had al een paar 
keer geprobeerd een woning in eerdere 
fases van Vlaardings Geluk te bemach-
tigen. Helaas zonder succes. In de 
laatste fase is het mij toch gelukt. Daar 
ben ik zo blij om!”

Groen en kindvriendelijk
“De wijk bestaat vooral uit jonge 
gezinnen. Daar is bij de bouw goed 
rekening mee gehouden”, vervolgt zij. 

Vlaardings Geluk voltooid en volmaakt

“Er is veel groen en er zijn talloze 
speelplekken voor kinderen. Bij mij om 
de hoek is een groot speeleiland waar 
‘Vlaardingen in Beweging’ wekelijks 
activiteiten organiseert. Superleuk voor 
de kinderen. Die van mij zijn nu nog net 
iets te jong om er alleen naar toe te 
gaan. Ik denk dat ze het later geweldig 
gaan vinden.” 

Gezellig en veilig
Veel bewoners vinden Vlaardings 
Geluk een gezellige buurt. Esmeralda 
Brammerloo beaamt dit. “Wij waren de 
eerste bewoners van de laatste fase, 
dus ik heb al aardig burencontact. Dat 
begon al meteen met afspraken over de 
schutting, die we moesten plaatsen.” 
Dat contact zal zeker toenemen als 
haar kinderen in het voorjaar met 
andere kinderen buiten gaan spelen. 
“Gelukkig is het hier veilig spelen voor 

kinderen. Als je hier de deur uitloopt, 
is het direct om ons huis autovrij. Dat 
stelt mij gerust. De school is dichtbij, 
net als allerlei andere voorzieningen. Ik 
verwacht dat mijn kinderen en ik het 
hier heel leuk gaan hebben”, besluit de 
gelukkige bewoonster. 

Trots
Met de afronding van Vlaardings Geluk 
III komt een groot nieuwbouwproject 
tot een eind. Alle huizen zijn inmiddels 
bewoond. Op een paar plekken werken 
we nog aan de groenvoorziening en 
straatinrichting. En dan is het toch echt 
helemaal klaar. Met trots kijkt Waterweg 
Wonen naar Vlaardings Geluk. De nieuwe 
wijk biedt de bewoners een groene, 
gezellige en fijne woonomgeving. n

De nieuwbouwwijk Vlaardings Geluk is af! In 2012 verhuisden de eerste bewoners naar een nieuwe 
woning in Vlaardings Geluk I. Begin dit jaar vond de oplevering van de laatste woningen van fase III 
plaats. En wat een mooie wijk is het geworden! Dat is de mening van Esmeralda Brammerloo, een van 
de kersverse bewoners van Vlaardings Geluk III. Waterweg Wonen sprak met haar. 
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Een probleem of ruzie met een 
buur is zo geboren. Natuurlijk 
wil iedereen voorkomen dat het 
uit de hand loopt. Daarom heeft 
de gemeente Vlaardingen sinds 
een tijdje De BurenBemiddelaar. 
Getrainde burenbemiddelaars 
helpen buren om het contact te 
houden en zelf oplossingen te 
bedenken.

 
Stel, u heeft al vaker aan de buren 
gevraagd of de muziek zachter kan. 
Misschien durft u niets meer tegen de 
buren te zeggen, uit angst voor een 
boze reactie. Maar u wilt wel graag dat 
de situatie verandert. Dan kunt u best 
een steuntje in de rug gebruiken.

Elkaar aanspreken
De BurenBemiddelaar kan helpen. Loes 
van Delft werkt vanuit de welzijnsorga-
nisatie Minters als coördinator Buren-
Bemiddelaar. “De inzet van getrainde 
burenbemiddelaars werkt het best als 
het probleem nog niet zo lang bestaat”, 
vertelt de coördinator. “Problemen 
kunnen gaan over geluidsoverlast, ruzie 
over erfscheidingen of overlast door 
kinderen. Burenbemiddelaars lossen 
een probleem op voordat het te ver is 
gegaan. Zij laten buren zien dat ze elkaar 
kunnen aanspreken. En dat zij samen 
aan een oplossing kunnen werken.”

Hoe werkt het?
Huurders proberen natuurlijk eerst zelf 
de problemen op te lossen. Als dat niet 
lukt, kunnen ze hulp vragen aan De 
BurenBemiddelaar. Als dit gebeurt, zal 
Loes van Delft altijd even overleggen 
met Waterweg Wonen. “We gaan eerst 
in gesprek met de vraagsteller. Daarna 
praten we apart met de buur met wie 
het meningsverschil bestaat”, licht Loes 
van Delft toe.

“Als beide buren het ermee eens 
zijn, volgt een gezamenlijke afspraak. 
Dit gesprek vindt altijd plaats op een 
neutrale plek. De burenbemiddelaars 
begeleiden het gesprek, maar kiezen 
geen partij en geven geen oplossingen. 
Naar elkaar luisteren is een belangrijk 
onderdeel van het gesprek. Na een 
aantal weken bellen wij beide buren 
om te horen hoe het gaat. Burenbe-
middeling is gratis, maar beide buren 
moeten mee willen werken aan een 
oplossing.” 

Gratis en onpartijdig
De bemiddelaars zijn getrainde vrijwil-
ligers, die Vlaardingers dus gratis 
en onpartijdig hulp bieden. Zo helpt 
burenbemiddeling om problemen op 
tijd te signaleren en woonoverlast te 

voorkomen. Waterweg Wonen blijft 
natuurlijk verantwoordelijk voor een 
prettige woonomgeving. 

Meer informatie?
Heeft u als huurder problemen met uw 
buren? Of interesse om deel te nemen 
als getrainde buurtbemiddelaar? 
Kijk voor meer informatie op  
www.minters.nl, zoek op De Buren-
Bemiddelaar Vlaardingen. Of neem 
contact op met Loes van Delft via e-mail 
loes.van.delft@minters.nl of telefoon 
(010) 435 10 22. n

Problemen met uw buren? 

De BurenBemiddelaar Vlaardingen 
biedt ondersteuning

Getrainde burenbemiddelaars helpen buren om contact te houden en zelf oplossingen te bedenken.
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Wat gaat het snel! Twee 
jaar geleden stonden er nog 
flats op het bouwterrein van 
De Broedvogel. Inmiddels 
verrijzen er in hoog tempo 
eengezinswoningen. Dat maakt  
de Nieuwe Vogelbuurt een 
nieuwe wijk met een hele 
vriendelijke en open uitstraling

Gelukwensen op vloerplaten
Op 18 december 2017 werd de start 
bouw van alweer de vierde fase van De 
Broedvogel gevierd. Marieke Kolsteeg, 
directeur-bestuurder van Waterweg 
Wonen en wethouder Hans Versluijs 
waren aanwezig om de kopers van deze 
34 nieuwe koopwoningen te feliciteren 
met hun aankoop. Zij vertrouwden, 
samen met de toekomstige bewoners, 
hun gelukwensen toe aan één van 
de vloerplaten van de te bouwen 
woningen. De bouw verloopt vooralsnog 
voorspoedig en naar verwachting 
kunnen de kopers in het derde kwartaal 
van 2018 hun huizen betrekken. Confetti voor de feestelijke start van de bouw. 

Directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg vertrouwt haar gelukwensen aan de nieuwe 
bewoners toe op één van de vloerplaten van de te bouwen woningen.

Lentenieuws uit  
De Nieuwe Vogelbuurt

Steeds meer woningzoekenden vinden 
een warm nest in De Nieuwe Vogelbuurt. 
Zo waren alle 38 woningen van De 
Broedvogel Fase 5 binnen zes weken 
uitverkocht! En ook voor de volgende 
fasen is er veel belangstelling. De 
huidige en toekomstige bewoners in 
deze kinderrijke buurt beginnen elkaar  
te vinden. De eerste nieuwjaarsborrel 
heeft al tot de late uren mogen duren. 
Het is vertrouwd en fijn toeven in  
De Nieuwe Vogelbuurt. 

Interesse in fase 6?
Houd de website in de gaten voor meer  
informatie: www.denieuwevogelbuurt.nl. 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  
of stuur het op naar:  
Postbus 3, 3130 AA  
Vlaardingen

De oplossing van de nieuwe 
puzzel kan ingestuurd worden 
tot zondag 6 april 2018.
Uit de goede inzendingen  
wordt een winnaar getrokken.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
We zenden jullie deze koude winterdagen 
graag de warmste wensen toe!

De trotse winnaar van de vorige uitgave is  
de bijna 87-jarige mevrouw Kersten. Ze was 
heel blij met de VVV bonnen ter waarde van  
50 euro en de prachtige bos bloemen. 
Van harte gefeliciteerd!

!

!

Activiteit, Afspraak, 

Appartementen, Bemiddelaar, 

Bewonersavond, Bloei, 

Boodschappen, Broedvogel, 

Broekpolder, Burenhulp, 

Dankbaar, Duplexwoning, 

Eengezinswoning, 

Eenzaam, Energiebesparing, 

Groen, Kindvriendelijk, 

Koningsdag, Krokussen, 

Kuiken, Lammetjes, 

Lentekriebels, Lentenieuws, 

Milieustraat, Museum, 

Narcis, Nieuwbouw, 

Opknapbeurt, Pasen, 

Planten, Portiekgesprek, 

Renovatie, Samenwerken, 

Schoon, Schuldhulpverlening, 

Sloop, Soendalaan, 

Sporthal, Spreekuur, 

Statushouders, Stickers, 

Trots, Tulp, Uitloper, Veldslag, 

Ventilatie, Veroordelen, 

Vertrouwenspersoon, 

Voorjaarsopruiming, 

Voorjaarszonnetje, 

Waardering, Westkaap, 

Wethouder, Woonomgeving, 

Wijkmeesters     
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Minder oud papier met gratis  
brievenbusstickers 
Wist u dat u bij de gemeente gratis 
stickers voor op uw brievenbus of 
deurbel kunt krijgen? U kent deze vast 
wel. Met de brievenbusstickers heeft 
u veel minder oud papier. U draagt zo 
ook bij aan het netjes houden van de 
hal, waar vaak ongewenste folders 
blijven liggen. En met de deurbel-
sticker houdt u verkopers buiten de 
deur. 

Dit zijn de drie soorten stickers:
• Nee/ja-sticker: hiermee geeft u aan 

dat u geen reclamefolders, maar wel 
huis-aan-huisbladen wilt ontvangen. 

• Nee-nee-sticker: hiermee krijgt 
u geen reclamefolders en geen 
huis-aan-huisbladen. 

• Geen-verkoop-aan-de-deur-sticker: 
deze sticker plakt u bij uw deurbel. 
Daarmee geeft u aan dat u geen 
verkopers aan de deur wilt.

U kunt de gratis stickers eenvoudig 
online aanvragen via www.vlaardingen.nl. 
De gemeente verstuurt de stickers 
binnen twee werkdagen naar adressen 
in Vlaardingen. Ophalen bij de balie van 
de gemeente aan het stadskantoor 
aan Westnieuwland 6 kan ook. U krijgt 
maximaal zes stickers mee. n

Weetje

Dit jaar herdenkt en viert Vlaardingen het 1000-jarige jubileum van 
de Slag bij Vlaardingen. De gemeente organiseert het hele jaar door 
activiteiten die aandacht besteden aan deze beroemde veldslag.  
Bent u benieuwd hoe het er duizend jaar geleden aan toeging?  
Lees wat u dit jaar kunt herbeleven.

Veelzijdig Vlaardingen
Beleef de Slag bij Vlaardingen!

Op 6 april start in Museum Vlaardingen 
de familietentoonstelling ‘Boer en 
Burcht’. Die gaat over Vlaardingen 
in de 11e eeuw. Het museum laat 
kunstwerken zien die de Slag bij 
Vlaardingen in 1018 in beeld brengen. 
Sommigen kunstenaars verbeeldden 
de slag symbolisch. Maar er hangen 
ook realistische schilderijen met heftige 
taferelen. Wees dus voorbereid! 

Het hele jaar feest
Er zijn dit jaar meer evenementen 
die de Slag bij Vlaardingen vieren en 
herdenken:
• 9 en 10 juni: 250 strijders spelen de 

Slag bij Vlaardingen na
• 15 en 16 juni: Historisch Stadsspek-

takel in het centrum met middel-
eeuwse markt

• 29 juli: Onthulling vierde historische 
zitmuur aan de Hoflaan

• 3, 4, 5 augustus: Varend Corso met 
als thema ‘Helemaal Hollands’

• 15 en16 november: Nationaal  
Archeologiecongres 

Kijk op www.vlaardingen1018.nl voor 
alle evenementen en activiteiten, met 
data, tijdstippen en locaties. Zie ook 
Facebook, Instagram en YouTube of 
Twitter (@GraafDirkIII). n

Hoe ging de Slag bij Vlaardingen?
Voor diegenen die de Slag bij  
Vlaardingen niet kennen, hier een 
korte samenvatting. Op 29 juli 
1018 voer een keizerlijke vloot 
met soldaten naar de nederzetting 
Flardinga. Deze vloot wilde de 
opstandige graaf Dirk III tot de orde 
roepen. Bij het dorp aan de rivier 
vochten Dirk en zijn manschappen 
zij aan zij met de Vlaardingse 
boeren. De Vlaardingers wonnen de 
veldslag. Er volgde een bloei- 
periode van het graafschap dat 
rond 1100 Holland ging heten.
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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

Uw huis was zestig jaar geleden een 
duplexwoning. Wat is dat? 
“Een duplexwoning is een woning, die tijdelijk 
is gesplitst in twee deelwoningen. Na de 
Tweede Wereldoorlog kozen de gemeenten 
in Nederland voor deze woningbouw. Dit om 
de toen heersende woningnood op te lossen. 
Kleine gezinnen konden een duplexwoning 
huren. Het was de bedoeling dat de splitsing 
zou stoppen wanneer de woningnood minder 
werd.”

En gebeurde dat? 
“Ja, maar pas toen wij er al twaalf jaar 
woonden. Het ‘ontduplexen’ ging namelijk heel 
langzaam. Pas als een van de huurders vertrok 

De heer Bangma tuiniert nog graag.

kon het. Je moest ook minimaal een kind 
hebben. Dan kreeg je de mogelijkheid de 
boven- of benedenverdieping erbij te huren. 
Bij ons was dat in 1970. We hoefden dus 
niet te verhuizen om een grotere woning te 
krijgen.”

U hebt zich altijd actief voor de wijk  
ingezet? 
“Jazeker. Ik ben vijftien jaar actief geweest in 
de Huurdersraad, onder andere als penning-
meester. Nu ben ik al jaren voorzitter van de 
bewonerscommissie van de Babberspolder. 
Met nog twee commissieleden en een aantal 
vrijwilligers organiseren wij jaarlijks in mei een 
wijkfeest. Hiervoor krijgen wij een budget 
van de gemeente. Vroeger organiseerden we 
wel meer, zoals een ballonnenoptocht en een 
Halloweenoptocht. Helaas hebben we niet 
meer genoeg menskracht om dit te organi-
seren.” 

Wat vindt u van de vernieuwing van de 
Babberspolder? 
“Je kunt wel zeggen dat er een compleet 
nieuwe wijk is ontstaan. De buurt was 
echt aan vernieuwing toe en dat is dan ook 
gebeurd. De vernieuwde wijk is heel ruim 
opgezet en trekt veel jonge gezinnen. Onze 
woning is in 1992 opgeknapt toen ook alle 
overgebleven duplexwoningen ‘ontduplexed’ 
werden. Voor ons blijft het een fijne buurt om 
te wonen.” 

Zou u in de toekomst willen verhuizen 
naar een seniorenwoning? 
“Zolang onze gezondheid het toelaat, blijven 
wij hier wonen. Ik tuinier graag en dat gaat 
me nog goed af. We wonen hier heerlijk vrij. 
In de zomermaanden ga ik graag vissen.  
Ik vis al 32 jaar met dezelfde vriend. Meestal 
rond Maassluis of in de Vlaardingse Vaart.” n

Mooi jubileumjaar voor 
83-jarige huurder
Het jaar 2018 is voor de heer Bangma een memorabel jaar. In februari vierden hij 
en zijn vrouw hun zestigjarig huwelijk. En deze maand is het precies zestig jaar 
geleden dat het echtpaar in hun woning aan de Antonie Duyckstraat ging wonen.


