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   JAARVERSLAG WATERWEG WONEN: 2017 IN BEELD  

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

Eind 2017 hebben wij 11.089 sociale 
huurwoningen, waarvan 1.823 eengezins-
woningen en 2.602 rolstoel toegankelijke en 
rollator doorgankelijke woningen in de sociale 
huur. 

We hanteren het landelijke principe van 
passend toewijzen, passend wonen. 99% 
van de huurtoeslaggerechtigden is passend 
gehuisvest. 

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

Voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden 
is de taakstelling vergunninghouders/
statushouders voor de gemeente Vlaardingen 
97 personen. Waterweg Wonen huisvest hiervan 
circa 75%. Eind 2017 lopen we 7 personen voor 
op de taakstelling van Vlaardingen. 

Centraal staan vitale 
wijken en buurten

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

• Waterweg Wonen heeft een 
samenwerkings  overeenkomst getekend 
voor de realisatie van 50 appartementen 
(Sporthallocatie) en 50 eengezinswoningen 
(Floris de Vijfdelaan) in het Centrumgebied.

• 80% van de huurders geeft na 2 en 
4 jaar aan dat ze tevreden zijn met de 
woonomgeving.

• Het oordeel bij de buurtschouw is een 7,3 
(norm: 7,5).

Focus op 
risicomanagement

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

195
Renovatie

107
Nieuwbouw

83
Verkoop

36
Sloop

Het jaar 2017 is het 
tweede jaar van het bedrijfsplan 
van Waterweg Wonen 20162019, 

“Vlaardingen Centraal, gebouwd op de 
toekomst”. De kern van ons werk blijft ook in 

deze periode; het zorgen voor voldoende betaalbare 
woningen van goede kwaliteit in een prettige woon 

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

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

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

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

deden in 2017? Wij laten het u hier 
graag zien!

Wilt u ons volledige jaarverslag lezen? Ga dan naar www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2017. 

Op 31 december 2017 had Waterweg Wonen 11.262 huurwoningen waarvan 11.089 sociale 
huurwoningen in eigendom. Deze woningen zijn opgedeeld in de prijscategorieën: goedkoop, 
betaalbaar, duur en duur boven de huurtoeslaggrens. Naast woningen hebben we ook 1.063 
andere verhuureenheden.

7.606 982

Duur

Overig
Duur boven 
huurtoeslaggrens

Kom bouwen 
en puzzelen bij 
Wiskids in de 
Valkenhof161063

Jaarverslag 
Waterweg Wonen: 
2017 in beeld

Wat doet Waterweg 
Wonen met uw 
gegevens?

Wie al meer dan vijftig jaar 
trouwe klant is, verdient 
waardering. Daarom zette 
Waterweg Wonen de gouden 
huurders in het zonnetje. 
Met een heerlijke high tea, 
een rondleiding, een gouden 
fotospiegel en een woordje  
van directeur-bestuurder 
Marieke Kolsteeg.

Het idee voor deze dag ontstond na een 
gesprek met huurder Feike Bangma. 
Samen met zijn vrouw Ina woont hij al 
zestig jaar in hetzelfde huis. Ook vierden 
zij dit jaar hun diamanten huwelijk.
“Na onderzoek bleek dat er nog meer 
huurders zo trouw van ons huren. 
Zo ontstond het plan om een high 
tea te organiseren voor onze gouden 
bewoners”, vertelt communicatie
adviseur Tessa Monster. 
De daad werd direct bij het woord 
gevoegd. Bijna negentig mensen kregen 
een uitnodiging. Uiteindelijk hebben wij 
ongeveer 65 mensen ontvangen, van 
wie een deel begeleider was.”

Groentje
Op deze prachtige lentedag mochten de 
huurders na hun aankomst eerst op de 
foto. Een gouden fotospiegel maakte 
vier gewone én ongewone plaatjes van 
de gasten. Deze kregen ze mee naar 
huis. 

Gouden bewoners in het zonnetje gezet

In het werkcafé stond een uitgebreide 
high tea klaar met hartige en zoete 
lekkernijen. Tijdens de high tea sprak 
Marieke Kolsteeg haar waardering uit 
voor haar trouwste klanten. “Sinds 
september ben ik directeurbestuurder, 
dus ik ben echt een groentje. We vieren 
hier dat u al minimaal vijftig jaar lang 
loyale huurder bent van Waterweg 
Wonen. Ik vind het echt bijzonder dat u 
hier bent.” 

Originele huisvestingsvergunning
Voor de liefhebbers was er een 
rondleiding van onder andere Kenan 
Sipovac, teamleider Klantrelatie. 
Hij vertelde over het energiezuinige 
bedrijfspand, liet zien waar de 
telefoontjes binnenkomen en waar 
nieuwe klanten hun huurovereenkomst 
tekenen. 

Een gouden fotospiegel maakte vier gewone én ongewone plaatjes van de gasten

Huurverhoging 
2018 bekend

Vervolg op pagina 2  
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Dat zo’n huurovereenkomst er vijftig jaar 
geleden anders uitzag, werd ook duidelijk. 
Een van de gasten had namelijk de originele 
huisvestingsvergunning en een betaalbewijs 
bij zich uit die tijd. Zo haalden bezoekers 
samen mooie herinneringen op.
De gouden huurders kijken tevreden terug. 
Ina Bangma: “Het was geweldig. Je voelt 
je als huurder echt gewaardeerd. Die 
waardering is wederzijds. We zijn al zestig 

jaar tevreden klanten van Waterweg Wonen. 
Zij regelen altijd alles goed. Als je belt, 
komen ze zo. Ook de high tea was heerlijk; 
iedereen was vol lof! De uitnodiging en 
foto’s van deze dag hebben we in het album 
van ons zestigjarig huwelijk gedaan. Die 
passen er helemaal bij.” n

Bekijk het filmpje van deze dag op onze 
website www.waterwegwonen.nl

Wij hebben onze uiterste best gedaan om iedere huurder die meer dan vijftig jaar van 
ons huurt te bereiken. Mochten wij iemand vergeten zijn, dan kunt u dit doorgeven via 
info@waterwegwonen.nl.
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De sloophamer ging pas in het 
oude woon- en winkelcomplex 
aan de Floris de Vijfdelaan.  
Na de zomer is er niets meer 
van over. 

Om de stofoverlast tot een minimum 
te beperken, wordt het sloopwerk 
natgespoten. Dit vermindert de 
kans dat het stof bij een beetje 
wind al gaat stuiven. In september 
is de grond klaar voor de komst 
van 52 sociale huurwoningen en 
12 koopwoningen. De bouwer is 
nog niet bekend. Waterweg Wonen 
maakt deze zomer een keuze uit de 
voorstellen van de bouwers. In 2019 
start de bouw, begin 2020 zijn de 
woningen klaar. n

Sloop aan Floris de Vijfdelaan

Sinds 25 mei geldt een 
nieuwe Europese wet (AVG) 
voor privacy. Deze regelt dat 
organisaties goed moeten 
omgaan met uw persoonlijke 
gegevens. Natuurlijk houdt 
Waterweg Wonen zich aan 
deze wet. 

Wat houdt dat in? In ons geval 
gebruiken wij uw gegevens alleen 
voor de verhuur of voor onze plichten 

in de wet. Tot vijf jaar na het einde 
van een huur contract bewaren wij 
uw gegevens. Wij zorgen natuurlijk 
voor een goede beveiliging ervan.

Delen met anderen
Belangrijk om te weten: wij zullen 
uw gegevens nooit zomaar delen 
met anderen. Alleen als het nodig 
is, delen wij wel uw naam, (mail)
adres en telefoonnummer. Bijvoor
beeld met aannemers die reparaties 
uitvoeren. Met hen maken wij 
afspraken over de beveiliging van 
deze gegevens. 

Ook met het Kwaliteitscentrum 
Woningcorporaties Huursector 
(KWH) delen wij gegevens. Zij nemen 
enquêtes voor ons af, zodat wij onze 
service kunnen verbeteren. 

Zelf aanpassen
De wet regelt dat u zelf uw persoons
gegevens kunt bekijken, verbeteren 
of verwijderen. Bij ons kunt u dat 
regelen via Mijn.waterwegwonen.nl. 
Heeft u vragen over de wet? Of wilt 
u niet dat KWH u benadert? Mail dan 
naar privacy@waterwegwonen.nl. n

Wat doet 
Waterweg 
Wonen 
met uw 
gegevens?
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Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een 
mail naar huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl

Weet u wat er speelt in de buurt?  
Dan zoeken we u!
Weet u wat er goed gaat en wat er beter kan in uw buurt of woongebouw?  
Heeft u contact met buren en weet u wat er speelt? Dan zijn wij op zoek naar u! 

Waarom contactpersonen?
Wij van de Huurdersraad willen graag meer contact 
hebben met huurders van Waterweg Wonen. Alleen dan 
kunnen wij alle bewoners goed vertegenwoordigen in 
onze gesprekken met Waterweg Wonen. 

Wat vragen we van u?
Als contactpersoon denkt u met ons mee over prettig 
wonen. Ook geeft u ons of Waterweg Wonen informatie 
over wat er in uw woongebouw en bij de huurders 
speelt. We vragen u dus:
• Oren en ogen zijn om te signaleren wat goed gaat en 

beter kan.
• Soms een idee af te stemmen met andere huurders.

Wat bieden wij u?
Uiteraard staat u er niet alleen voor. Wij helpen u om een 
goede contactpersoon te kunnen zijn. We bieden u:
• Een interessante workshop waarin de contactpersonen 

worden bijgepraat over huur en bewonerszaken.  
Dit organiseren we samen met Waterweg Wonen. 

• Een abonnement op onze digitale nieuwsbrief 
‘Huurdingen’, vol met praktische informatie.

• Jaarlijks een gezellige bijeenkomst als dank voor uw inzet.

Bent u degene die wij zoeken? 
Heeft u misschien belangstelling om contactpersoon  
te worden? Laat het ons weten via  
huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl.  
Wij nemen snel contact met u op.

Meer weten over Huurdersraad Waterweg Wonen?
Kijk dan eens op onze website:  
www.huurdersraadwaterwegwonen.nl 
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Veiligheid en gezondheid
Wij vinden het belangrijk dat u in een 
brandveilig woongebouw en in een 
brandveilige woning woont. Al onze 
woningen voldoen aan het bouw 
besluit en de daar bijhorende brand
veiligheidseisen. Maar omdat er tegen
woordig op het gebied van brand
veiligheid andere inzichten zijn, gaan 
wij een stapje verder om de woningen 
nog veiliger te maken. Daarom hebben 
wij vorig jaar de brandveiligheid van al 
onze huurwoningen in kaart gebracht.

Uit het onderzoek bleek dat in 
sommige woningen of woon 
complexen brandwerende afdichtingen 
aangebracht kunnen worden op de 
plekken waar leidingen de woning in 
of uitgaan. Ook kunnen er voordeuren 
aanpast worden. Deze maatregelen 
zorgen ervoor dat een brand vertraagt. 

Niet elke woning
In de eengezinswoningen en de 
nieuwere woongebouwen hoeven 
geen extra maatregelen doorgevoerd 
te worden. Als we uw woning of 
woongebouw wel gaan aanpassen, 
ontvangt u op tijd een brief. Daarin 
staat wat we gaan aanpakken. In de 
Billitonflat en aan De Wetering hebben 
wij al een start gemaakt. In drie jaar 
tijd willen we alle brandveiligheidsaan
passingen doorgevoerd hebben. n

Nee-ja-stickers zorgen voor veiligheid
Folders en reclamemateriaal 

blijven helaas vaak achter in de 

portieken van flats. Dit is veel 

bewoners en Waterweg Wonen 

een doorn in het oog. Niet 

alleen omdat het rommelig is. 

Vooral ook omdat rondslingerend 
papier extra brandgevaar betekent. 
Bij een complex in de Westwijk werd 
het echt te bont. Ondanks verschil

lende oproepen van de wijkmeester, 
bleef het papier zich opstapelen.  
Veel mensen vinden de folders niet  
de moeite waard om mee naar boven 
te nemen. 

Dan kan de bezorger deze beter niet 
in de brievenbussen stoppen, dacht 
Waterweg Wonen. Als noodmaatregel  
heeft de wijkmeester ervoor gezorgd  
dat alle postbussen een sticker kregen.  
Zo ontvang je geen ongeadresseerde 
reclame. Watermerk ontvangt u wel 
omdat dit geen reclame is.

Het resultaat? Het papierafval in de 
algemene ruimtes is flink afgenomen. 
Waterweg Wonen hoopt dat deze 
maatregel eenmalig nodig was. 
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk 
voor het netjes houden van de flat 
en zo ook een bijdrage te leveren aan 
brandveiligheid. 

Wilt u zelf ook geen reclamefolders 
meer ontvangen? Haal dan gratis een 
neejasticker op bij de gemeente.  
En u helpt het milieu ook meteen  
een handje. n

Folders brandveiligheid
Ook de brandweer helpt graag om 
uw brandveiligheid te vergroten.  
Ze hebben tips op het gebied 
van brandveilig wonen op een rij 
gezet. Dat vind je allemaal in de 
folders op de website: https://www.
brandweer.nl/brandveiligheid/
foldersbrandveiligheid
Diverse folders zijn beschikbaar in 
het Pools, Turks, Arabisch en Engels.

Bekijk de website voor een overzicht van alle folders
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Volg onze Facebookpagina voor leuke tips en weetjes!

Eind april hebben onze huurders die een 
huurverhoging kregen een brief ontvangen.  
Hierin staat de nieuwe huurprijs vanaf 1 juli 2018.

In 2018 mogen woningcorporaties de huurprijs met 
maximaal 3,9 tot 5,4 procent verhogen. Waterweg 
Wonen verhoogt de huren dit jaar met maximaal 
3,7 procent. Heeft u ons gemachtigd voor een 
automatische incasso? Dan passen wij dat bedrag zelf 
aan. Betaalt u via een machtiging aan uw bank of via 
een andere instelling? Geeft u dan zo snel mogelijk 
de nieuwe huurprijs aan hen door. Zo voorkomt u een 
huurachterstand.

Huurtoeslag kan veranderen
Ontvangt u op dit moment huurtoeslag en is uw 
huishouden hetzelfde gebleven? Dan blijft de 
huurtoeslag hetzelfde. U hoeft niets te doen. Waterweg 
Wonen geeft de nieuwe huurprijs aan de Belastingdienst 
door. Is uw huishouden of situatie wel anders? Dan kan 
de huurtoeslag veranderen. Let op: de Belastingdienst 
past uw maandelijkse voorschot pas na het einde van dit 
jaar aan. Het voorschot blijft eerst hetzelfde. Heeft u te 
weinig of teveel toeslag gekregen? Dan wordt die pas na 
dit jaar betaald of ingehouden. 

Controleer de berekening
Na het einde van dit jaar krijgt u de uiteindelijke 
berekening van uw toeslag. Kijk deze goed na. Als u 
inlogt bij de Belastingdienst bij Mijn toeslagen, ziet u 
welke gegevens zijn gebruikt. Klopt er iets niet? Of bent u 
het er niet mee eens? Bel dan de BelastingTelefoon:  
0800 – 0543.

Heeft u nog geen huurtoeslag?
Mogelijk heeft u hier wel recht op. Kijk op de website van 
de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Hier kunt u 
lezen hoe het werkt. Bellen kan ook: 0800 – 0543. n

Huurverhoging 2018 bekend
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Wat is legionella?
Legionella is een bacterie die kan 
zorgen voor heftige longontsteking. 
Meestal werken medicijnen goed, 
maar bij oudere of zieke mensen 
kunnen de gevolgen ernstig zijn. 
Mensen worden ziek als ze kleine, 
besmette waterdruppels inademen. 
Bijvoorbeeld bij het douchen of het 
sproeien van de tuin. 

Waar zit legionella?
De bacterie zit graag in stilstaand 
water tussen 25 en 50°C. Dan 
vermeerdert hij zich razendsnel. 

Bijvoorbeeld in een waterleiding, die 
u lang niet gebruikt. Als u in de zomer 
op vakantie gaat, kan legionella zijn 
kans grijpen. 

Wat kunt u doen?
De oplossing is heel eenvoudig. Bent u 
een week of langer weg   geweest? Laat 
alle warme en koude kranen tegelijk 
1 minuut doorstromen. Bent u langer 
dan 4 weken weg   geweest, laat dan 
alle kranen in uw woning 10 minuten 
lang met heet water doorlopen. Leg de 
douchekop in een emmer. Blijf uit de 
buurt van de nevel. 

Wat verder belangrijk is
Sommige kranen in uw huis 
gebruikt u misschien niet elke 
week. Laat het water dan steeds 
even doorlopen voor gebruik. 
Spoel ook de tuinslang door als er 
water in is blijven staan. Stel de 
temperatuur van de boiler, geiser 
of combiketel niet lager in dan 60°C

Meer weten?
Kijk op onze website  
www.waterwegwonen.nl,  
en zoek op ‘legionella’. n

Stel, u bent in de zomer een week weg. Als u terugkomt, heeft u zin in een verfrissende douche. 
Spoel dan éérst alle kranen door. In de leidingen kan namelijk een bacterie zitten: legionella.

Spoel de kranen door na de vakantie
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Uit ons netwerk

Op dinsdag 24 april 
ondertekenden Waterweg 
Wonen en Stichting Onder 
Een Dak (Stoed) een 
overeenkomst. Daarin staat 
hoe ze samenwerken. De 
zorgorganisatie vindt het 
belangrijk dat iedereen goed 
woont, meedoet aan de 
maatschappij en anderen 
ontmoet. Directeur Robert van 
der Krogt noemt verbinding 
maken met een mooi woord 
‘samenredzaamheid’.

Wat doet Stoed precies? 
“Wij zijn een zorgorganisatie die al 34 
jaar werkt in Vlaardingen, Maassluis 
en Schiedam. We bieden verschillende 
soorten zorg. Op de eerste plaats is 
dat beschermd wonen. Een voorbeeld 
is dak en thuislozenopvang De 
Elementen, die Vlaardingers misschien 
wel kennen. Verder begeleiden we 
mensen met geestelijke problemen 
die zelfstandig wonen. Het derde 
onderdeel van Stoed is, sinds 1 
januari, Seniorenwelzijn. Zij onder
steunt kwetsbare senioren die thuis 
wonen. En is bijvoorbeeld actief in 
een ontmoetingscentrum zoals de 
Bijenkorf in Vlaardingen, waar ouderen 
onder meer biljarten, klaverjassen of 
bewegen.”
 
U noemde samenredzaamheid. Wat 
is dat?
“Mensen zijn sociale wezens. Iedereen 
heeft anderen nodig om verder te 
komen. Om mensen te verbinden, 
gaan wij de wijk en buurt in. Zo 
bezoekt Seniorenwelzijn kwetsbare 
ouderen om te peilen hoe het gaat. 
Huisartsen verwijzen ouderen ook naar 
Seniorenwelzijn, zodat zij anderen 

kunnen ontmoeten. Meedoen is 
een medicijn om je beter te voelen. 
Verbinding verrijkt.”

Zijn er meer kwetsbare mensen dan 
vroeger?
“Ja. We kiezen er als maatschappij 
voor dat mensen die zorg of 
begeleiding nodig hebben, langer 
thuis moeten wonen. Dat zijn jonge en 
oude mensen met psychische klachten. 
Gelukkig zijn er ook steeds meer fitte 
senioren. Door deze groepen met 
elkaar te verbinden, verbetert ieders 
welzijn.”

Hoe kunnen huurders bijdragen?
“Dat kan op verschillende manieren. 
Door de eigen buren te helpen. Of 
door naar een buurtcentrum te komen, 
gewoon voor een praatje. Wij hebben 
in de regio maar liefst vierhonderd 
vrijwilligers, die bijzonder belangrijk 
werk doen. Zij helpen in een ontmoe

tingscentrum bijvoorbeeld mensen 
met hun administratie. Dat is de 
samenredzaamheid die wij bedoelen. 
Begin dit jaar hebben we een mooi 
evenement in de Stadsgehoorzaal 
georganiseerd. Dit om vrijwilligers 
voor hun inzet te bedanken.”

Hoe werkt u samen met Waterweg 
Wonen? 
“Heel goed. Voor organisaties geldt 
hetzelfde als voor bewoners: samen 
kom je verder. We houden nauw 
contact over onze cliënten, die huurder 
zijn bij Waterweg Wonen. We helpen 
hen een goede huurder en een goede 
buur te zijn. Voor zorgorganisaties 
zijn woningcorporaties belangrijke 
partners. Als eerste vangen zij signalen 
op, zoals eenzaamheid of achterstand 
in het betalen van de huur. Hoe eerder 
we erbij zijn, hoe beter.” n

“Stoed streeft naar samenredzaamheid”

De overeenkomst is getekend; samen kom je verder
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Twee recepten voor overheerlijke limonade
We boffen maar met het heerlijke zomerse weer van de afgelopen weken. En dat terwijl de zomer nog 
maar net begonnen is. Daarom hier 2 lekkere en frisse dorstlessers om de zomer goed door te komen:

Citroenlimonade
Wat heb je nodig?
• 4 citroenen
• water
• 40 g suiker  
• enkele muntblaadjes 

Hoe maak je het?
Was de citroenen en spoel de 
muntblaadjes af. Breng 1 liter water 
aan de kook met een waterkoker. 
Voeg een in schijfjes gesneden 
citroen toe en laat de limonade 
trekken en volledig afkoelen.  
Voeg het sap van 3 geperste 
citroenen en de suiker toe.  
Serveer het drankje koud met 
ijsblokjes en verse muntblaadjes. n

(bron: blog.vandenborre.be)

Watermeloen - limoenlimonade
Wat heb je nodig?
•  ongeveer een hele watermeloen, 

ontpit en in blokjes gesneden
•  6 eetlepels honing
•  het sap van 1 limoen
•  1 limoen in plakjes
•  enkele mint en/of rozemarijntakjes
•  ijs

Hoe maak je het?
Pureer de watermeloen in de 
blender en zeef het geheel boven 
een kan. Voeg de honing, het 
limoensap, de plakjes limoen en de 
mint/rozemarijntakjes toe. Serveer 
het drankje koud in een glas met 
ijsblokjes. n

(bron: curvacious.nl)

Waterweg Wonen pakt door met opknappen  
183 appartementen in Indische Buurt naar A+ label
Na de unieke renovatie van de 12 
NulopdeMeter woningen aan de 
Soendalaan is nu de rest van de 
complexen in de Indische Buurt aan 
de beurt. De eerste appartementen
complexen staan in de steigers en 
de werkzaamheden zijn begonnen. 
Waterweg Wonen heeft BIK bouw 
wederom gecontracteerd om de appar
tementen te voorzien van een 2nd 
skin. De bewoners krijgen hierdoor 
een comfortabeler huis met een stabiel 
klimaat. 

Wat houden de werkzaamheden in?
Om het complex wordt een tweede 
huid  2nd skin  gezet. Die 14 cm dikke 
2nd skin zorgt voor een uitstekende 
isolatie en kierdichting. In de nieuwe 
kozijnen komt HR++ isolatieglas en 
draaikiepramen. In de woningen 
komen slimme CO2 gestuurde venti
laties. De ventilatie werkt in combinatie 
met zelfregelende ventilatieroosters in 

de nieuwe kozijnen. Ook worden de 
portiekentrees dichtgezet en naar buiten 
uitgebouwd. Er komen nieuwe brieven
bussen en een spreekluisterverbinding. 
In de entree komt nieuwe verlichting 
die straks voor een extra veilig gevoel 
zorgt. Verder krijgt iedere woning 5 
zonnepanelen welke aan de achterzijde 
op het dak worden gelegd. Aan de 
Insulindesingel 41A is een woning al 
voorzien van de nieuwe kozijnen, zodat 

de bewoners een beeld krijgen van de 
nieuwe situatie.

Welke woningen worden aangepakt?
De werkzaamheden aan de appar
tementen aan de Floreslaan zijn 
inmiddels gestart. Daarna zijn de 
woningen aan de Billitonlaan, Madoe
rastraat (nr. 96 abc) en Insulindesingel 
aan de beurt. Naar verwachting zijn alle 
werkzaamheden in april 2019 gereed. n
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   JAARVERSLAG WATERWEG WONEN: 2017 IN BEELD  

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

Eind 2017 hebben wij 11.089 sociale 
huurwoningen, waarvan 1.823 eengezins-
woningen en 2.602 rolstoel toegankelijke en 
rollator doorgankelijke woningen in de sociale 
huur. 

We hanteren het landelijke principe van 
passend toewijzen, passend wonen. 99% 
van de huurtoeslaggerechtigden is passend 
gehuisvest. 

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

Voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden 
is de taakstelling vergunninghouders/
statushouders voor de gemeente Vlaardingen 
97 personen. Waterweg Wonen huisvest hiervan 
circa 75%. Eind 2017 lopen we 7 personen voor 
op de taakstelling van Vlaardingen. 

Centraal staan vitale 
wijken en buurten

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

• Waterweg Wonen heeft een 
samenwerkings  overeenkomst getekend 
voor de realisatie van 50 appartementen 
(Sporthallocatie) en 50 eengezinswoningen 
(Floris de Vijfdelaan) in het Centrumgebied.

• 80% van de huurders geeft na 2 en 
4 jaar aan dat ze tevreden zijn met de 
woonomgeving.

• Het oordeel bij de buurtschouw is een 7,3 
(norm: 7,5).

Focus op 
risicomanagement

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

195
Renovatie

107
Nieuwbouw

83
Verkoop

36
Sloop

Het jaar 2017 is het 
tweede jaar van het bedrijfsplan 
van Waterweg Wonen 20162019, 

“Vlaardingen Centraal, gebouwd op de 
toekomst”. De kern van ons werk blijft ook in 

deze periode; het zorgen voor voldoende betaalbare 
woningen van goede kwaliteit in een prettige woon 

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

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

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

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

deden in 2017? Wij laten het u hier 
graag zien!

Wilt u ons volledige jaarverslag lezen? Ga dan naar www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2017. 

Op 31 december 2017 had Waterweg Wonen 11.262 huurwoningen waarvan 11.089 sociale 
huurwoningen in eigendom. Deze woningen zijn opgedeeld in de prijscategorieën: goedkoop, 
betaalbaar, duur en duur boven de huurtoeslaggrens. Naast woningen hebben we ook 1.063 
andere verhuureenheden.

7.606 982

Duur

Overig
Duur boven 
huurtoeslaggrens
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De CO2 uitstoot van ons 
bezit, gemeten vanaf 1 
januari 2008, ligt eind 
2017 27,5% lager.

In 2017 werden 1.020 
CVketels vervangen 
door HRketels. 

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

Houtsnipperketels zijn 
in gebruik genomen 
in de complexen 
Koninginnelaan en 
Zwaluwenlaan Oneven. 

In 2017 is:
• het gebruik van 

Prefabmaterialen in 
toilet en badkamer 
onderzocht.

• gebruik gemaakt van 
dakbedekking met een 
CO2 opnemende laag.

• samen met partners 
geëxperimenteerd met 
nieuwe verfsystemen.

   JAARVERSLAG WATERWEG WONEN: 2017 IN BEELD  
Onze KWHscore in 2017 was 7,7. 

93% klanttevredenheid over het 
betrekken van de woning.

96% klanttevredenheid over het verlaten 
van de woning.

7,7Centraal staan 
onze klanten

Centraal staat een 
toekomstbestendige organisatie

• Uit de vergelijking met andere corporaties 
in Nederland in de Aedes Benchmark 2017 
blijkt dat wij het goed doen als het gaat om de 
beperking van onze bedrijfslasten; we vallen in 
de A-categorie. 

• De nettobedrijfslasten zijn met 5% gedaald.

Personeelsuitgaven

Onderhoudsuitgaven

Overige bedrijfsuitgaven

Renteuitgaven

Verhuurdersheffing en sectorspecifieke heffingen

Nieuwbouw, woningverbetering en aankoop
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UITGAVEN
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11%

13%

14%

37%

6%

Huren

Verkoopontvangsten

Overige ontvangsten

ONTVANGSTEN21%

9%

3%

63%

4%

252 klachten ontvingen wij in 2017, 
waarvan 203 gegrond. 93% van deze 
klachten handelden wij binnen de 
daarvoor gestelde tijd af. 

Het oordeel van de huurders over:
• digitale informatie op website 

en klantportaal: 7,1
• telefonisch contact: 7,1
• persoonlijk contact: 6,5

• De afbouw van het aantal medewerkers 
van Waterweg Wonen loopt volgens plan: 
van 118 naar 111 fte.
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thuis gevonden in onze huurwoningen. Wilt 

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

deden in 2017? Wij laten het u hier 
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 Personeelsuitgaven

 Onderhoudsuitgaven

 Overige 
bedrijfsuitgaven

 Renteuitgaven

 

 Verhuurdershef� ng 
en sectorspeci� eke 
hef� ngen

 Nieuwbouw, 
woning verbetering 
en aankoop

 A� ossingen

 Huren

 Verkoopontvangsten

 Afgesloten leningen

 Overige ontvangsten

 Tekort

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

Centraal staat 
duurzaamheid

De medewerkers beoordeelden het 
werken bij Waterweg Wonen met 
gemiddeld een 8,0

8,0
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Vraagprijs 135.000 euro. 
Recht van erfpacht t/m 31-12-2043,  
canon circa 292 euro per jaar.
Aparte (fietsen-)berging op de begane 
grond te huur voor 15 euro per maand.

Op loopafstand van het gezellige 
centrum van Vlaardingen vindt u deze 
ruime en karakteristieke 5kamer 
bovenwoning, met terras aan de 
achterzijde. Door de hoekligging heeft 
de woonkamer veel lichtinval. 
Gunstig gelegen nabij uitvalswegen 
(A20/A4), hierdoor bent u zo in 
Rotterdam of het Westland. Ook is het 
toekomstige metrostation op loop 
afstand. n

ZOEKT U EEN RUIME BOVENWONING? 
KOM KIJKEN BIJ VETTENOORDSTRAAT 2 

Kijk voor meer informatie op onze site: 
https://www.waterwegwonen.nl/ 
ik-wil-kopen/ 
Maak een afspraak voor een bezichtiging 
met Borgdorff Makelaars op telefoon-
nummer (010) 445 31 44
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Alle nieuwe woningen, scholen 
en het winkelcentrum in 
de Babberspolder zijn klaar. 
Gemeente Vlaardingen, ERA 
Contour en Waterweg Wonen 
organiseerden gezamenlijk 
voor alle bewoners van de 
nieuwe buurt een opleverfeest. 
Met elkaar werd het mooie 
eindresultaat gevierd.

In de afgelopen jaren is er heel wat 
veranderd in de Babberspolder. Bijna 
alles is nieuw. Zo’n duizend nieuwe 
woningen, een nieuw winkelcentrum, 
nieuwe scholen en nieuwe speel
plekken.

“De Babberspolder is een mooie en 
gewilde plek om te wonen”, vertelt 
Hans Versluijs, wethouder gemeente 
Vlaardingen. “De naoorlogse, steeds 
meer verpauperende wijk is nu een 
gloednieuwe, bruisende woonom

Een mooi voorbeeld van wijk-  
vernieuwing: de Babberspolder

geving met veel diversiteit. We zijn 
allemaal erg trots op het behaalde 
resultaat”.

Hechte samenwerking
Dit mooie resultaat is er alleen omdat 
de betrokken partijen, de gemeente, 
projectontwikkelaars ERA Contour en 
Synchroon en Waterweg Wonen zo 
hecht hebben samengewerkt. Bijzonder 
is dat deze vernieuwing doorgang 
vond tijdens de economische crisis  
van 2008. 

Crisis leidt tot aanpassing bouwplan
“Ik heb er bewondering voor dat de 
bouw in de Babberspolder gewoon 
door is gegaan”, vertelt Marieke 
Kolsteeg, directeurbestuurder 
Waterweg Wonen. “Ik werkte toen nog 
niet bij Waterweg Wonen. Overal in 
het land kwamen bouwprojecten stil te 
liggen. Maar hier niet. Dat is echt een 
knappe prestatie van alle partijen”. Hans 
Versluijs vult aan: “Na veel overleg 
kwam er een ander plan. Een aantal 
koopwoningen werd omgezet naar vrije 
sectorhuurwoningen, die Waterweg 

Wonen in haar aanbod opnam.”
“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”, Job van Zomeren, 
directeur ERA Contour. “Nu is er zoveel 
vraag dat we nog wel meer huizen 
zouden willen bouwen.”

Foodtruckfestival: opleverfeest 
Babberspolder-Oost
Mede door het mooie weer was het 
festival een daverend succes. Bewoners 
uit de wijk waren in grote getale 
aanwezig. Er werd heerlijk gegeten, 
gedronken en hier en daar werd een 
dansje gewaagd. De kinderen konden 
hun lol op in de zweefmolen. De 
bewoners hadden veel plezier en uit de 
enthousiaste reacties blijkt dat ze ook 
met veel plezier in de buurt wonen. Kijk 
eens naar het filmpje op onze website. 
Dat geeft een mooi beeld van de wijk 
en het festival; https://www.water
wegwonen.nl/overwaterwegwonen/
nieuws/foodtruckfestivalin 
babberspolderoostfilmpje/ n

Het vieren van 15 jaar wijkvernieuwing. Met 1500 gelukkige bewoners tijdens een foodtruckfestival!
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Vlaardingen wordt stap voor 
stap mooier. De vernieuwing 
van Babberspolder is af, die 
van Holy-Zuidoost is in volle 
gang. Nu is ook de Westwijk 
aan de beurt. In juni start aan 
het Erasmusplein de bouw van 
een nieuw complex. Dat omvat 
46 sociale huurappartementen 
en een nieuwe sporthal. Aan de 
voorkant van het complex komt 
een gezellig plein met horeca 
en winkels. 

Procesmanager van Waterweg 
Wonen, Allard Nieuwstraten, geeft 
een toelichting op de plannen. Met 
de gemeente hebben wij een visie 
gemaakt voor het gebied tussen de 
Van Baerlestraat tot aan de Floris 
de Vijfdelaan. In deze visie hebben 
we voor elk deelgebied een plan 
gemaakt. Het idee is om eerst de kern 
van de Westwijk stevig neer te zetten. 
Daarna pakken we de rest van de wijk 
aan.”

Het eerste project is de bouw van 
de appartementen en de sporthal. 
Waterweg Wonen zorgt voor de appar
tementen. De gemeente Vlaardingen 
regelt de bouw van de sporthal, 
de horeca en de commerciële en 
openbare ruimtes. 

Erasmusplein zonder auto’s
Het Erasmusplein wordt een levendig 
plein met daaromheen voorzieningen 
voor de buurt. “Dit deel willen we zo 
veilig mogelijk maken. Daarom gaan 
we het verkeer achter het nieuw te 
bouwen complex leiden”, vertelt Allard 
Nieuwstraten. “Hierdoor ontstaat een 
plein zonder auto’s met veel ruimte 
voor voetgangers. In de zomer van 
2019 zijn het nieuwe plein en de 
aangepaste route voor het verkeer 
klaar.”

Energieneutraal 
René Buur van KOW Architecten 
is de ontwerper. Hij ontwierp ook 
Vlaardings Geluk in Babberspolder. 
Waterweg Wonen koos Bouwbe
drijf Waal voor de uitvoering, die in 
juni start. De appartementen van 
de nieuwbouw komen als een schil 
om de sporthal heen te liggen. “We 
hebben veel nagedacht over het 

ontwerp. Dit omdat we het complex 
energieneutraal willen maken”, legt 
Allard Nieuwstraten uit. “Het gebouw 
wekt dan net zoveel energie op als 
nodig is voor de verwarming van het 
gebouw en het gebruik van warm 
water. Voor eengezinswoningen is 
dit nu al goed te doen. Voor grotere 
complexen is het nog een heel 
gepuzzel. 
Dat komt omdat we weinig ruimte 
hebben voor zonnepanelen. De 
opbrengst hiervan moet het hele 
gebouw kunnen verwarmen. Er komt 
namelijk geen gas meer aan te pas. 
We zijn ontzettend blij dat het gelukt 
is om dit voor elkaar te krijgen. Waal 
heeft hier veel kennis en energie 
ingestoken.” 

Nieuwe sporthallen  
Beide sporthallen aan de Frank van 
Borselenstraat maken plaats voor 
nieuwbouw. De hallen zijn verouderd 
en te klein, maar verdwijnen pas als 
de twee nieuwe sporthallen klaar 
zijn. Er komt een nieuwe sporthal op 
het Erasmusplein en een met een 
tribune aan de Claudius Civilislaan. 
De handbalvereniging en de school 
ernaast gaan de tweede sporthal 
gebruiken. n

Vernieuwing Westwijk 
start in centrum

Een impressie van het toekomstige straatbeeld. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden
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Waterweg Wonen vindt 
duurzaamheid belangrijk. 
Daarom doen wij pilots om onze 
woningen energiezuiniger en 
tegelijkertijd comfortabeler te 
maken. Dat zijn grote en kleine 
projecten, met bestaande en 
nieuwe technieken.  
Glenn Schouten, Werkvoorbereider 
bij Waterweg Wonen geeft drie 
voorbeelden.

Project 1: vraaggestuurde ventilatie
Veel van onze woningen hebben 
mechanische ventilatie. Op bepaalde 
tijden gaat de ventilatie harder of 
zachter draaien. Vraaggestuurde venti
latie werkt anders. Schouten vertelt 
hoe. “Op de bestaande roosters zetten 
we andere roosters met een regelklep. 

In de woonkamer plaatsen we een 
CO2meter, in de badkamer een vocht
sensor. Als het CO2gehalte of het 
vochtgehalte te hoog worden, gaat de 
ventilator draaien. 
Ventilatie vindt precies op het juiste 
moment plaats. Dat bespaart energie 
en is goed voor het binnenklimaat. 
We hebben een proef gedaan in twee 
woningen. De bewoners vonden het 
comfortabeler. Of we ermee doorgaan, 
weten we nog niet. Het is vrij duur en 
huurders moeten ermee leren werken.”

Project 2: CO2-warmtepomp
Een gewone warmtepomp haalt 
warmte uit de lucht. Daarmee verwarmt 
deze installatie water van bijvoorbeeld 
10° naar 40° Celsius. Een CO2warm
tepomp is nog efficiënter. Het geperste 
CO2 kan het water tot wel 80° Celsius 
verwarmen.  
Schouten: “Dit type warmtepomp zorgt 
voor verwarming en warm tapwater. 

Deze vervangt de cvketel. Een boiler is 
niet meer nodig. In de Billitonflat willen 
we deze installatie gaan plaatsen. Dat 
kost de huurders niets extra’s. Het werk 
start half juni en duurt tot ongeveer 
december.”

Project 3: Roofclix dakbedekking
Het zijn net witte puzzelstukken, de 
roofclixcassettes. De stukjes staan op 
een voetje en worden als een puzzel op 
een plat dak gelegd. Twee jaar geleden 
probeerde Waterweg Wonen deze al uit. 
De bewoners voelden direct verschil. 
“In de zomer wordt het in woningen 
onder een plat dak vaak warm. In de 
winter juist koud. De Roofclixdelen 
isoleren een plat dak door de reflectie 
en de tussenruimte. In de zomer blijft 
het daardoor koeler, in de winter houdt 
de woning warmte vast. Dat bespaart 
energie.” n

Stap voor stap duurzamer  
en comfortabeler

Openbare ruimte overgedragen aan gemeente
De openbare ruimte doet ertoe. Bestrating, verlichting, vijvers, speelplaatsen, groenstroken, het is 
allemaal medebepalend voor hoe fijn je woont. Waterweg Wonen heeft het beheer van de delen  
van de openbare ruimte rondom haar woningen nu overgedragen aan de gemeente Vlaardingen.

Beide partijen willen hiermee bereiken 
dat de openbare ruimte een meer 
eenduidige uitstraling krijgt. En dat 
het voor bewoners duidelijker wordt 
waar zij terecht kunnen met vragen en 
meldingen over de openbare ruimte: 
bij de gemeente. Het gaat om de delen 
van de terreinen van Waterweg Wonen 
die feitelijk als openbaar gebied worden 
gebruikt. Dus niet over de aan particu
lieren verhuurde tuinen, achterpaden en 
dergelijke.

Bewoners kunnen op deze manier bij 
één loket, via de BuitenbeterApp of 
www.vlaardingen.nl/buitenlijn terecht 
met vragen en meldingen over de 
buitenruimte. n
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 Wiskids daagt basisschoolleerlingen 
vanaf groep 5 uit om actief aan de slag 
te gaan met rekenen en wiskunde. 
Marry Broek, directeur van Stichting 
Aanzet legt uit hoe. “In deze ruimte 
kunnen de kinderen puzzelen, bouwen 
en proefjes doen. Bijvoorbeeld een 
brug bouwen van houten latten 
zonder lijm of touw te gebruiken. Of 
een 3Dpiramide maken die maar uit 
twee puzzelstukken bestaat. Maar ook 
een gecodeerde tekst kraken of een 
reuzezeepbel maken. Spelenderwijs 
leren de kids hun logica en inzicht te 
gebruiken.”

Samenwerken
De tentoonstelling vraagt om actie, 
concentratie en humor. Kinderen gaan 
zo op een verrassende manier aan 
de slag met rekenen en wiskunde. 
“Wiskids moedigt kinderen aan om 
samen te werken en te overleggen”, 
zegt Marry Broek. “Op deze manier is 
het ook leuk voor leerlingen die minder 
houden van het gewone rekenen.”

Voor alle kinderen gratis 
Stichting Aanzet wil dat kinderen hun 
talenten optimaal gebruiken. Ze doet dit 
door scholen, organisaties, ouders en 
kinderen te ondersteunen op het gebied 
van onderwijs en opvoeding.  
“De Wiskids is daar een mooi project 
voor”, vertelt Marry Broek.
“We willen dat alle kinderen de 
mogelijkheid krijgen om de tentoon
stelling te bezoeken. Wij sturen alle 
basisscholen in Vlaardingen een brief 
om ze uit te nodigen voor een bezoek.” 
Buiten schooltijden is de tentoonstelling 
ook open. De toegang is gratis.  

Er kunnen maximaal vijftig kinderen 
tegelijk in de ruimte. Groepen moeten 
zich daarom vooraf melden. 

Leuk voor in de herfstvakantie
De tentoonstelling valt voor een deel 
in de herfstvakantie. Ouders, opa’s en 
oma’s zijn van harte welkom met hun 
(klein)kinderen. 
Wij hopen dat de kinderen net zo 
enthousiast zijn over de tentoonstelling 
als wij”, besluit Marry Broek. “Wij zullen 
na de zomervakantie een campagne 
houden om deze bekend te maken.” 
Meer informatie over de Wiskids is te 
vinden op: www.stichtingaanzet.nl/
wiskids n

Kom bouwen en puzzelen  
bij Wiskids in de Valkenhof
Zelf puzzelen, proefjes doen en bouwen: dat is Wiskids. Van 3 tot en met 24 oktober kunnen kinderen 
gratis aan de slag in de Valkenhof. De voormalige seniorencomplex aan de Frank van Borselenstraat krijgt 
zo net voor de sloop een leuke bestemming. Stichting Aanzet zocht voor hun tentoonstelling Wiskids 
een geschikte locatie. Waterweg Wonen stelde een deel van het gebouw van de Valkenhof beschikbaar. 
De tentoonstelling is een aanrader!

WAT PAST ER IN EEN KUBUS?

MEER INFO OP: 
STICHTINGAANZET.NL/WISKIDS

VALKENHOF,VLAARDINGENFRANK VAN BORSELENSTRAAT 93

STICHTING AANZET 
P R E SE N TE E RT :

Mevrouw Broek: “Ouders, opa’s en oma’s zijn 
van harte welkom met hun (klein)kinderen.”

MEER INFO OP: 

STICHTINGAANZET.NL/WISKIDS

PAS JIJ IN EEN ZEEPBEL?

STICHTING AANZET 

P R E SE N TE E RT :

VALKENHOF,VLAARDINGEN
FRANK VAN BORSELENSTRAAT 93
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WAT PAST ER IN EEN KUBUS?

MEER INFO OP: 
STICHTINGAANZET.NL/WISKIDS

VALKENHOF,VLAARDINGENFRANK VAN BORSELENSTRAAT 93

STICHTING AANZET 
P R E SE N TE E RT :

Een bovenaanzicht van de Broedvogel fase 6

De Broedvogel Fase 4 is nog niet klaar 
of de buren van de volgende fasen 
komen er al aan! Begin mei is de 
bouw van Fase 5 gestart. De 30 eenge
zinskoopwoningen en 8 parkwoningen 
aan de Kindervallei hebben een andere 
bouwmethode van prefab elementen. 
Gevolg is dat u nog vóór deze zomer
vakantie de contouren van de nieuwe 
buurt kunt bewonderen, met de daken 
erop. Begin 2019 worden de woningen 
naar verwachting al opgeleverd.

Eind mei ging Fase 6 in verkoop met 
16 eengezinskoopwoningen aan de 
Reigerlaan en Torenvalklaan. De vaart 
zit er lekker in. De belangstelling voor 
deze complete eengezinswoningen is 
wederom groot. Misschien komt dat 
omdat elke fase nog duurzamer wordt 
gebouwd dan de vorige?  
Alle woningen in Fase 6 krijgen negen 
stuks zonnepanelen. Dat is ruim 
meer dan noodzakelijk, waardoor 
ook de duurzaamheidsambitie van de 
gemeente Vlaardingen wordt gehaald. 
En de kopers genieten straks van een 
lagere energierekening.

Begin 2019 nog meer woningen in 
verkoop
Gelukkig is De Nieuwe Vogelbuurt 
nog niet uitgebouwd. Op de achter
grond zijn de voorbereidingen in volle 
gang. De bouwers vliegen verder 
naar het zuiden naar de Zwanen
singel. Gemeente wil binnenkort de 
nieuwe verkaveling vaststellen. Dan 
komen er tussen de Zwanensingel en 

Volop nieuwe ontwikkelingen  
in De Nieuwe Vogelbuurt!

Xx

Een impressie van De Broedvogel fase 6, met 9 zonnepanelen per woning

de Spechtlaan zo’n 170 nieuwe een 
gezinswoningen voor starters, jonge 
gezinnen en ouderen. 

De verkoop start vanaf begin 2019. Volg 
ook het goede nieuws uit De Nieuwe 
Vogelbuurt op onze Facebookpagina! 
De Nieuwe Vogelbuurt, een heerlijke 
plek om te wonen! 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 wor-
den tot zondag 29 juli 2018.
Uit de goede inzendingen  
wordt een winnaar getrokken.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was: Het is lente! 
Zet de bloemetjes buiten en fleur uw 
straat op!

De trotse winnaar van de vorige uitgave  
is Lisa den Hartog. Ze was heel blij met de 
VVV bonnen ter waarde van 50 euro en  
de prachtige bos bloemen.  
Van harte gefeliciteerd!

!

barbecue, belastingdienst, 

beveiliging, bikini, boot, 

boulevard, brandveiligheid, 

brandwerend, duinen, 

duurzaamheidsambitie, 

emmertje, energieneutraal, 

erasmusplein, 

foodtruckfestival, foto, 

gasloos, gids, gouden, 

handbalvereniging, 

hightea, hittegolf, 

honderd, huurtoeslag, 

huurverhoging, insmeren, 

kreta, maatschappij, 

motel, nieuwsbrief, 

oorlogsveteraan, 

parkwoningen, paviljoen, 

persoonsgegevens, 

puzzelen, reclamemateriaal, 

samenredzaamheid, 

schoonhouden, sporthal, 

strand, strandstoel, 

temperatuur, tentoonstelling, 

vogelbuurt, vraaggestuurd, 

warmtepomp, windscherm, 

wiskids, wijkvernieuwing, 

zomervakantie, zonnebaden, 

zonnepanelen, zonnesteek, 

zonnetje, zwembad, 

zwembroek 
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Wees inbrekers te slim af
In de vakantietijd is ieder jaar een 
piek te zien in het aantal inbraken. 
Als de bewoners met vakantie zijn, 
hebben inbrekers vaak vrij spel. Dat 
denken ze tenminste. U kunt ervoor 
zorgen dat uw woning minder 
aantrekkelijk is voor inbrekers. Weet 
u hoe? Wij zetten een paar tips voor 
u op een rij:

• Plaats dure spullen zoveel mogelijk 
uit het zicht;

• Gebruik tijdschakelaars om uw 
verlichting ’s avonds een paar uurtjes 
te laten branden; 

• Laat iemand regelmatig de post 
achter uw voordeur weghalen;

• Laat het huis ‘bewoond’ lijken. Zet 
bijvoorbeeld een koffiekopje en bord 
op de (salon)tafel;

• Zet ladders en kliko’s weg, zodat u 
het inbrekers niet te makkelijk maakt.

In steeds meer wijken maken 
bewoners gebruik van een buurt
WhatsApp. Zo houden huurders 
samen een oogje in het zeil. Een 
laatste tip: zet niet op social media 
dat u met vakantie bent. Wij wensen 
u een fijne vakantie n

Weetje

De Krabbeplas is een heerlijke plek waar Vlaardingers graag zonnen, zwemmen of fietsen. De komende 
jaren krijgt het gebied een complete make-over. Het bekende paviljoen aan de plas is nu al vernieuwd. 

Veelzijdig Vlaardingen

‘Het heeft alles’

‘Jofel! aan de plas’ is de nieuwe 
naam. Maar dat is zeker niet de enige 
verandering. De ondernemers Wesley 
de Gooijer, Jeffrey van der Pluijm en 
Bengt Aanen deden een complete 
restyling.
 
“Toen we hier binnenstapten, wisten 
we meteen: dit gaan we overnemen. 
Het heeft alles. Uitzicht op het water, 
een prachtig terras en grote parkeer
plaats. We hebben het wel compleet 
gestript en opnieuw opgebouwd”, 
vertelt Wesley de Gooijer. 

Gekkenhuis
Hij vervolgt: “Op 10 april gingen we 
open, een week later was het 25°C. 
Het was hier een gekkenhuis met dat 
mooie weer. Dat was echt knallen. 
Inmiddels is het team goed op elkaar 
ingespeeld. Het hele jaar door kunnen 
mensen hier lunchen, dineren en 
borrelen. Wij zitten vol ideeën.  
Zo organiseren we hier de City Borrel 
Vlaardingen. Wij gaan er een groot 
succes van maken.” n

Jeffrey (links) en Wesley (rechts) in het prachtig gerenoveerde restaurant.
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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 - 16.30 uur.  

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 staat bekend om uw uitgebreide kennis 
van de Vlaardingse geschiedenis. Hoe komt 
u aan die kennis? 
“Ik heb altijd al interesse gehad in de 
geschiedenis. Ik ben een directe nazaat van 
de familie Kikkert. In de 19e eeuw bezat deze 
een van de grootste rederijen in Vlaardingen. 
De reder Hendrik Kikkert was een broer van 
mijn overgrootvader dokter Kikkert. Jaren 
geleden zocht ik mijn stamboom uit. Ik kwam 
steeds weer nieuwe, interessante informatie 
tegen.”

U heeft alles opgeschreven. Met welk doel? 
“Ik heb altijd de behoefte gehad om mijn 
uitzoekwerk op te schrijven. Ik wil graag dat 
het bewaard blijft voor het nageslacht. Om 
daarvoor te zorgen heb ik al mijn publicaties, 
gedichten en aantekeningen over vroeger 
gedeeld met het Stadsarchief.”

In de Tweede Wereldoorlog was u lid van 
het 1e Regiment Genietroepen. Hoe bent u 
de oorlog doorgekomen? 
“Toen de oorlog uitbrak was ik 21 jaar. Ik 
heb meegevochten om ons land te verde
digen. Het ging er heftig aan toe. Ik ben vaak 
beschoten door de Duitsers, maar ook door 
NSB’ers. Toen Nederland bezet was, werd ik 
opgeroepen voor dwangarbeid. 
Mijn broer en ik werden tewerkgesteld bij 
een boerderij in het oosten van het land. 
Naar een werkkamp wilde ik niet. Toen dat 
toch dreigde te gebeuren, deserteerde ik.  
De laatste drie jaar van de oorlog heb ik  
door Nederland gezworven en heb ik 
verschillende onderduikadressen gehad.”

De gemeente heeft u onderscheiden,  
nietwaar?
“Ja, in 2015 kreeg ik uit handen van de loco
burgemeester de Vlaardingse Stadsspeld uit

‘Vlaardings geschiedschrijver’ Pieter Borsboom

gereikt. Deze onderscheiding is een eerbe
toon aan mensen die een bijzondere presta
tie hebben geleverd voor Vlaardingen.”

Hoe voelt dat nu om bijna honderd jaar  
te zijn? 
“Ik voel me goed. Ik loop met een rollator, 
maar ik red me nog prima. De laatste jaren 
zorgt mijn dochter voor de boodschappen 
en de was, maar koken doe ik nog zelf.  
Ik wil de honderd graag halen en hoop het 
te vieren met een leuk feest. Misschien 
moet ik hiervoor vast gaan sparen!” n

“Ik wil graag de  
honderd halen!”
De heer Pieter Borsboom is geen onbekende in Vlaardingen. Velen kennen 
hem als Vlaardingse geschiedschrijver. Hij is een van de weinige, nog in leven 
zijnde oorlogsveteranen van ons land. Meneer Borsboom werd op 1 mei 99 
jaar. Wij zochten hem op in de Billitonflat, waar hij al zo’n vijftien jaar woont.  


