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“Opruimengeltjes, 
zo noemen 
 bewoners ons”

“ De huurders zijn 
mijn belangrijkste 
drijfveer”

Wij willen u en al onze andere 
klanten nog meer centraal 
stellen in onze dienstverlening. 
Daarom zijn wij de afgelopen 
maanden in gesprek gegaan 
met onze huurders. Want alleen 
onze klanten zelf kunnen 
aangeven hoe wij hun deze 
glimlach kunnen bezorgen.

“Om onze klantgerichtheid te 
 verbeteren, moeten we natuurlijk 
weten wat onze klanten graag willen”, 
geeft Kenan Sipovac (teamleider 
afdeling Klant) aan. “Daarom zijn 
twaalf enthousiaste collega’s afgelopen 
maanden de wijken in gegaan. Zij 
hadden afspraken met verschillende 
huurders. Ze stelden vragen over de 
woning, de woonomgeving en het 
contact met Waterweg Wonen. Van 
deze huurders kregen wij diverse tips. 
Over onze dienstverlening, onze 
bereikbaarheid en onze klant
vriendelijkheid”, ligt Kenan toe. 

“Na ruim 25 gesprekken bij huurders 
thuis, nodigden wij weer andere 
huurders uit voor groepsgesprekken, 

Wij gaan voor bewoners  
met een glimlach  

bij ons op kantoor. Ruim dertig 
huurders kwamen naar ons kantoor 
om hun wensen en behoeften met  
ons te delen”. 

Wat hebben we gedaan? 
“Aan de hand van stellingen zijn  
wij met de groepen het gesprek 
aangegaan. Dit om helder te krijgen 

wat onze huurders belangrijk of juist 
minder belangrijk vinden”, legt Kenan 
uit. “Het was mooi om te ervaren dat 
de huurders enthousiast met ons 
meedachten. Ze waren vol lof, maar 
ook kritisch én ze kwamen met 
praktische tips”. 

“Meer oog voor 
kwetsbare  
huurders”

Vervolg op pagina 2  

Ruim 30 huurders kwamen naar ons kantoor om hun wensen en behoeften met ons te delen.
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In de middag open
Een van deze tips ging over onze bereik
baarheid. “Veel mensen wisten nog niet 
dat ze ons de gehel dag konden bereiken. 
Daar hebben we meer publiciteit aan 
gegeven. Dus u kunt gewoon van 9 uur  
tot 16.30 uur bij ons aan de balie langs 
komen, of ons bellen. Zo kunnen huurders 
ervoor kiezen om ons ook in de middag  
te bellen, dan is het vaak wat minder  
druk aan de telefoon”, zegt Kenan.

 “Natuurlijk hebben we nog veel meer  
tips ontvangen. Maar niet alles is zo snel 
te regelen. De komende tijd gaan we  

met alle collega’s kijken, hoe wij meer  
van de wensen van klanten kunnen 
 verwezenlijken”.  

Heeft u ook een goed idee waarmee wij 
onze dienstverlening kunnen verbeteren? 
Laat dit dan weten!
Uiteraard staan wij ook open voor tips  
en adviezen van u! Heeft u een goed  
idee waarmee wij onze huurders kunnen 
helpen? Laat ons dit dan weten! U kunt 
altijd mailen naar: info@waterwegwonen.nl. 
Met elkaar gaan we voor (nog) blijere 
huurders! n

nu ook ‘s middags bereikbaar

Van Hogendorplaan 1011, Vlaardingen

(010) 248 88 88 bij spoed 24/7 telefonisch bereikbaar

mijn.waterwegwonen.nl 24/7 bereikbaar

van 09:00 uur 
tot 16:30 uur

maandag tot en 
met vrijdag 

OPEN

Vervolg van voorpagina  

“Ik belde vanmorgen 
om 9 uur en stond  
lang in de wacht.”

“O, ik belde  
‘s middags en 
werd gelijk 
geholpen.”

“Wist je dat 
je ook de hele 
dag aan de 
balie geholpen 
wordt?”
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Op naar meer comfort op  
de Londenweg 

Het is het laatste flatgebouw in de 
Hoofdstedenbuurt waar we deze 
ingreep doen. Verschillende 

 aanpassingen maken de woningen 
comfortabeler en energiezuiniger.  
In plaats van  collectieve verwarming 

krijgen bewoners een individuele 
cvketel in de badkamer. Deze 
verzorgt straks het warme water en 
de verwarming in de woning. Verder 
krijgen de woningen HR++ glas. Ook 
de bergingen worden geïsoleerd. 
Als alles volgens plan verloopt, is 
het project voor de Kerst klaar. n

Eind augustus startte Waterweg Wonen met diverse werkzaam
heden aan de Londenweg. Deze ver  beteringen levert bewoners 
extra comfort en een lagere energie rekening op.

U krijgt dan van de brandweer 
een interessante presentatie over 
brandveiligheid in uw eigen woning. 
Daarna krijgt u van ons een lunch 
aangeboden. In totaal kunnen 60 
personen deelnemen.

Let op!
De presentatie en de lunch vinden 
plaats bij de brandweer op de 1e etage. 
Helaas is er geen lift aanwezig. Houd 
hier rekening mee bij het aanmelden!  

Deze uitnodiging krijgt u namens 
Waterweg Wonen en Brandweer 
Rotterdam – Rijnmond. 
Wij werken samen om de veiligheid 
van onze huurders te vergroten. n 

Wij zien u graag zaterdag 13 oktober! 

“ Komt u ook een broodje 
eten bij de brandweer?”

Speciale uitnodiging voor onze huurders van 55 jaar of ouder: 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: broodjebrandweer@waterwegwonen.nl. 
Kunt u niet mailen? Dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden. Wij zijn 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.30 op telefoon
nummer (010) 248 88 88. U kunt zich met maximaal 2 personen aanmelden. 
Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 oktober, want er zijn nog maar 
enkele plaatsen beschikbaar. 

Wij nodigen u graag uit!  
Vanwege de Dag van het Huren en omdat het eerste ‘Broodje Brandweer’ zo’n succes was, organiseren 
we nu een tweede editie! Op zaterdag 13 oktober tussen 11.00 – 13.00 uur bent u van harte welkom 
bij de brandweerkazerne in Vlaardingen (Hoogstad 501, nabij de woonboulevard).
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Bijeenkomst  
contactpersonen
In mei hebben alle huurders een uitnodiging 
ontvangen met de vraag om contactpersoon te 
worden voor hun complex. Vooral als er geen 
bewonerscommissie is. 

Op 16 juni werd er een bijeenkomst georganiseerd bij 
Waterweg Wonen om de mensen die gereageerd 
hadden uit te leggen wat het allemaal inhoudt. Ook 
konden ze vragen stellen.  Zo’n 26 mensen zijn 
gekomen. Van de Huurdersraad en Waterweg Wonen 
waren vertegenwoordigers aanwezig.

Jos Sloot (voorzitter Huurdersraad ) opende de bijeen
komst en legde uit dat er helaas steeds meer 
bewonerscommissies verdwijnen. Als (nieuw) contact
persoon weet je wat er speelt in je omgeving. Zo 
kunnen zij bepaalde informatie delen met de 
Huurdersraad en Waterweg Wonen en de 
Huurdersraad. Op die manier kunnen zij hier snel op 
reageren en/of tot actie overgaan.  

Monique Hooghuis (manager klant bij Waterweg 
Wonen) nam daarna het woord en gaf aan hoe 
belangrijk contactpersonen zijn voor Waterweg Wonen: 
“Korte lijntjes” en “U bent bekend in uw eigen 
omgeving en u weet hoe u prettig woont”.  

Over en weer kan informatie en advies gevraagd 
worden.
De contactpersonen worden bijgepraat over huur en 
bewonerszaken. Jaarlijks is er een gezellige bijeen
komst als dank voor de inzet.

Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst staat op 
de site van de Huurdersraad:
www.huurdersraadwaterwegwonen.nl. Inmiddels 
hebben zich 26 mensen aangemeld als contactpersoon. 

Heeft u ook interesse? Mail uw contactgegevens naar: 
huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl. n

Op woensdag 17 oktober 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 
Ledenvergadering 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.

Als u ook iets op de agenda wil zetten of op  
17 oktober wil bespreken over uw woonsituatie 
kunt u dit nu al laten weten door naar ons te mailen:
huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl

Uitnodiging voor onze 
Bewonersavond op woensdag 
17 oktober 2018
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“ De huurders zijn mijn 
belangrijkste drijfveer”

Hoe is het eerste jaar bij Waterweg 
Wonen bevallen?
“Erg goed. Het voelde geen dag als 
werken. Ik had hoge verwachtingen, 
die aan alle kanten overtroffen zijn. 
Vlaardingen is een prachtige stad. 
Groot genoeg om interessant te zijn 
om er te wonen en werken, klein 
genoeg voor de menselijke maat.  
Dat zie ik terug bij Waterweg Wonen. 
Collega’s hebben veel persoonlijk 
contact met klanten, problemen 
worden snel opgelost.”

‘Van goed naar beter’ is uw motto.  
Wat houdt dat precies in? 
“Het kan altijd beter. Hoe, dat weten 
mijn collega’s en huurders zelf het 
beste. Daarom vind ik het belangrijk 
om te luisteren. Zo was ik laatst met 
wijkmeesters mee bij portiekacties en 
ging ik eergisteren nog op pad met 
een opzichter. Ik vind het fijn om te 
horen wat er speelt. Iedereen deelt 
gelukkig graag zijn ideeën.”

Heeft dat geleid tot ruimere 
 openingstijden?
“Dat klopt. We verwachtten twee jaar 
geleden dat huurders meer gebruik 

Het eerste jaar is omgevlogen, 
vertelt Marieke Kolsteeg, die 
sinds september 2017 directeur
bestuurder is bij Waterweg 
Wonen. Ze trof een goede 
organisatie aan. Huurders, 
samenwerkingspartners, 
toezichthouders en medewerkers 
zijn over het algemeen tevreden. 
Toch kan het altijd beter. 
Bijvoorbeeld door meer aandacht 
te geven aan kwetsbare groepen 
en te investeren in goede, 
leefbare wijken.

zouden maken van digitale diensten. 
Dat hebben we overschat. Eigenlijk 
was niemand blij met de beperkte 
openingstijden. Voor onze collega’s 
was het ’s ochtends heel druk aan de 
telefoon, huurders moesten lang 
wachten. Daarom is ons kantoor weer 
van 9.00 tot 16.30 uur geopend en 
telefonisch bereikbaar.”

Welke veranderingen kunnen huurders 
nog meer verwachten? 
“Onze dienstverlening aan klanten zal 
meer op maat zijn. Mijn collega’s 
krijgen daarvoor de ruimte. We zien 
namelijk dat het aantal kwetsbare 
huurders toeneemt. Bijvoorbeeld 
ouderen die langer zelfstandig wonen, 
mensen met financiële problemen of 
met psychische klachten.

We krijgen die signalen ook van 
klanten, met wie wij in gesprek zijn 
voor onze klantvisie. Zij vragen ons om 
te investeren in leefbare wijken. 
Bijvoorbeeld door overlast aan te 
pakken en nieuwe woningen 
zorgvuldig toe te wijzen. Die vraag 
nemen we serieus.”

Hoe staat het met Actieplan Wonen?
“Met de vernieuwing van Vlaardingen 
zoals afgesproken in Actieplan Wonen 
gaan we door. Babberspolder Nieuw 
en De Nieuwe Vogelbuurt zijn 
geslaagde voorbeelden. De aanpak van 
de Westwijk komt eraan. De uitdaging 
voor onze hele regio is om voldoende 
betaalbare sociale huurwoningen van 
goede kwaliteit te houden. Comfor
tabel én duurzaam. Als alle plannen in 
de regio doorgaan, blijven er te weinig 
betaalbare woningen over. Samen 
gaan we die plannen aanpassen aan 
de woonbehoefte van de huurders.  
De wensen van klanten zijn leidend.”

Wilt u verder nog iets kwijt?
“De huurders en inwoners van 
 Vlaardingen zijn mijn belangrijkste 
drijfveer. Ik wil dat mensen die van  
ons afhankelijk zijn voor een woning 
prettig wonen. Daarop ben ik altijd 
aanspreekbaar.” n

Directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg
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Wist u dat blusmiddelen niet 
zorgen voor meer veiligheid? 
Daarom gaat Waterweg Wonen 
brandhaspels en blustoestellen 
uit de complexen weghalen. 

In sommige van onze flats zijn 
blusmiddelen aanwezig, in andere niet. 
Deze zijn ook niet wettelijk verplicht. 
We willen graag één lijn trekken. 
Daarom hebben we eerst onderzocht 
of deze zorgen voor meer veiligheid. 
Dat blijkt niet het geval. Verkeerd 
gebruik van de brandhaspels en 
blustoestellen kan juist ongelukken 
veroorzaken. 

Voor uw veiligheid kunt u, bij brand, 
beter zo snel mogelijk uw woning of 
het gebouw verlaten. 

Verder zorgen brandhaspels voor een 
grotere kans op besmetting met 

 legionella en hogere kosten in 
onderhoud. Daarom hebben wij 
besloten deze weg te halen.

Brandweer
Goed om te weten: de brandweer 
gebruikt eigen blusmiddelen, die 
 krachtiger zijn. Daarmee kunnen ze beter 
en sneller blussen. De brandweer maakt 
ook gebruik van een zogenaamde droge 
blusleiding. Dit is een droge vaste leiding  
van stalen buizen. Op verschillende  
punten, bijvoorbeeld op iedere  
verdieping, zit een voedingsaansluiting 
en een brandslangaansluiting. Zo kan 
de brandweer met het eigen pomp 
systeem op de wagen het water naar 
boven pompen en via de aangesloten 
brandslang de brand blussen.

Natuurlijk kunt u wel zelf een 
 brandblusser kopen. Wij adviseren  
u goed de gebruiksaanwijzing te  
lezen en de houdbaarheidsdatum  
in de gaten te houden.

Waar vind ik meer informatie over 
 brandveiligheid?
Tips over brandveilig wonen kunt u  
vinden op de website  
www.rijnmondveilig.nl/veiligleven/ n

Wat moet ik doen  
bij brand?

Vluchten is veiliger dan zelf blussen
1. Blijf kalm.

2.  Red of alarmeer mensen die in DIRECT GEVAAR gevaar zijn.

3.  Bel 112 en laat u doorverbinden met de brandweer in uw woonplaats.

4.  Geef aan de telefonist de volgende gegevens door: uw naam en  
adres, wat er brandt en of er  slachtoffers zijn.

5.   Alarmeer eventueel overige medebewoners en zorg dat iedereen de 
woning of het gebouw snel en veilig verlaat.

6.  Als er rook is, blijf dan laag bij de grond: daar is de minste rook en de  
laagste temperatuur.

7. Sluit ramen en deuren achter u.

8. Vlucht naar een veilige plaats.

9.  Maak in hoogbouw geen gebruik van liften. 

10.  Blijf in de buurt, zodat u de brandweer bij aankomst kunt  informeren.

De werking van een droge blusleiding
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In juli en augustus volgden 
de complexbeheerders en 
wijkmeesters van Waterweg 
Wonen een training over 
‘signalering van problemen bij 
huurders’. Conchita van den Berg 
was een van de deelnemers en 
vertelt haar verhaal. 

Sinds 2007 werkt Conchita van den 
Berg bij Waterweg Wonen als complex
beheerder én wijkmeester. Met veel 
plezier is zij dagelijks op pad om 
ervoor te zorgen dat alles op rolletjes 
loopt. “Mijn collega’s en ik krijgen 
steeds vaker te maken met huurders 
die op de een of andere manier in de 
problemen zitten. Psychische of sociale 
problemen. Vaak veroorzaakt door 
bijvoorbeeld scheiding, verlies van hun 
partner, werkloosheid of ziekte. We 
hebben daarbij ook te maken met 
ouderen waarover wij ons zorgen 
maken. Ouderen die soms niemand  
hebben om op terug te vallen”,  
legt Conchita uit. 

Belangstellend, niet bemoeizuchtig
“De wijkmeesters en complexbe
heerders hebben vaak wel in de gaten 
dat er iets mis is” gaat Conchita verder. 
“Wij gaan dan een praatje maken en 
kijken of we kunnen helpen. De training 
die wij volgden was bedoeld om 
problemen eerder te herkennen. Wij 
leerden onder andere over kenmerken 
van dementie, psychische problemen 
en sociaal isolement.” 

Poolshoogte nemen
Wanneer wijkmeesters of complex
beheerders iets vermoeden, gaan zij 

langs om poolshoogte te nemen. Is er 
inderdaad iets ernstigs aan de hand? 
Dan vragen de ze, in overleg met de 
bewoner, hulp aan. Conchita: “Het is 
heel belangrijk om dit op een respect
volle manier te doen. Het is de kunst 
om een helpende hand te bieden, 
zonder bemoeizuchtig te worden.

Hulpinstanties
“Hulpinstaties helpen de klant waar 
nodig. Wij vinden het belangrijk 
bewoners niet aan hun lot over te 
laten. Gerichte trainingen zorgen 
ervoor dat wij nóg meer kunnen 
betekenen voor onze huurders”,  
besluit Conchita. n

“Meer oog voor kwetsbare huurders”

“Mijn collega’s en ik krijgen steeds vaker te maken met huurders die op de één of andere 
manier in de problemen zitten”

Niet roken in openbare ruimtes
Regelmatig vragen huurders waar zij mogen roken in  
het woongebouw. Het antwoord is helder. Het mag niet in 
de lift, de portiek, de galerij, het trappenhuis, de hal,  

de (algemene) berging. Dat zijn allemaal ‘openbare 
ruimtes’. Het is sinds 2014 bij wet verboden om in deze 
ruimtes te roken. n
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Uit ons netwerk

In stralende zon of bij heftige 
regen: ze zijn er altijd. De 
mannen van Ipse de Bruggen 
helpen vier dagen in de week in 
de Westwijk en Babberspolder. 
Ze prikken papier en zwerfvuil, 
maken portieken schoon of 
helpen sjouwen en stickeren van 
spullen in portieken. Al tien jaar 
werkt Waterweg Wonen samen 
met de zorgorganisatie. Die 
samenwerking helpt de cliënten 
vooruit, vertelt begeleider Linda 
de Groot.

“Opruimengeltjes, zo noemen 
bewoners ons”

Wat voor organisatie is Ipse  
de Bruggen?
“Wij ondersteunen mensen met een 
beperking bij het wonen en werken.  
In Vlaardingen bieden we beschutte 
dagbestedingslocaties. Dit doen we 
ook binnen Waterweg Wonen. Bij een 
regulier bedrijf kunnen cliënten onder 
begeleiding meedoen in de 
maatschappij.

Hoe ziet jullie werkdag eruit?
“Op dinsdag en donderdag verza
melen we ’s ochtends altijd bij 
Waterweg Wonen. We zitten dan in 
een vergaderkamer, waar we eerst 
koffie drinken. Omdat we op kantoor 
afspreken, hebben we regelmatig 
contact met de medewerkers.  

Ze spreken ons aan of maken samen 
grapjes. Daardoor horen we er 
helemaal bij.”

“Met de wijkmeester overleggen we 
daarna wat we gaan doen. In de grijs 
met rode werkkleding van Waterweg 
Wonen gaan we aan de slag in de 
Babberspolder. Zwerfvuil prikken, maar 
ook ander werk. We controleren 
bijvoorbeeld of het licht en de 
deurdrangers in de portieken werken. 
Of we helpen met het sjouwen van 
spullen. Op maandag en vrijdag doen 
we hetzelfde, maar dan in de Westwijk.”

Nog bijzondere dingen meegemaakt?
“Natuurlijk. We komen de gekste 
rommel tegen, pas nog een kinder

wagen. En een keer zagen we de deur 
openstaan, terwijl de bewoners niet 
thuis waren. Die hebben we dicht
gedaan. We zijn zo een paar extra oren 
en ogen in de wijk.”

Hebben jullie contact met bewoners?
“Sommige bewoners zeggen ons altijd 
gedag. Die zijn enthousiast, omdat we 
de wijk opruimen. ‘Daar zijn onze 
opruimengeltjes’ of ‘Dank je wel’ horen 
we dan. We krijgen nog wel eens een 
pakje drinken aangeboden. Leuk is dat.”

Wat betekent dit werk voor  
jullie  cliënten?
“Veel. Ze voeren hun taken uit in de 
buitenlucht. Bovendien wordt hun 
wereld groter. Ze nemen echt deel aan 
de maatschappij. Maar niet alleen onze 
cliënten zijn er blij mee. Wijkmeesters 
vinden het prettig, omdat het hen werk 
scheelt. Voor bewoners is het fijn,  
want die krijgen een nettere wijk. 
Waterweg Wonen kan zo samen met 
ons maat schappelijk ondernemen.  
Voor alle partijen levert de 
 samenwerking dus iets op.” n

Bekijk het filmpje!
Wilt u meer van de mannen weten? Omdat Waterweg Wonen al tien jaar samen
werkt met Ipse de Bruggen, hebben we een filmpje gemaakt. Imre, Pasquale, 
Michael, Leo, Roland en Roald schitteren in deze film en vertellen  
wat zij leuk vinden aan hun werk. “Mensen zijn blij met ons,”  
zegt Roald. Kijk op www.waterwegwonen.nl en zoek op ‘Ipse’.
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Zonnepanelen voor elke Vlaardinger 
Vindt u zonnepanelen een goed 
idee, maar heeft u er geen 
(geschikt) dak voor? Dan is het 
ook voor u mogelijk om een 
zonnepaneel te ‘kopen’. Dat 
kan via het Vlaardings Energie 
Collectief (VEC). 

Het VEC is een coöperatie van 
 enthousiaste Vlaardingers, die samen 
de stad groener willen maken. 
Medeoprichter Ada Pellearts legt het 
uit: “Iedere Vlaardinger kan voor 10 
euro lid worden. Ieder lid kan daarna 
één of meer  certificaten, elk goed voor 
jaarlijks 250 kWh, kopen. Die kosten 
ongeveer 300 euro per stuk. Na zo’n 
zeven jaar verdient de eigenaar zijn 
investering terug. Daarna gaat het 
zonnepaneel geld opleveren.”

Nog ruimte over
De coöperatie heeft twee daken ter 
beschikking. Eén dak is dat van het 
complex van Waterweg Wonen aan  
de Koninginnelaan. Alle bewoners in 

Holy met postcode 3136 en 3137 
komen daarvoor in aanmerking.  
Het andere dak ligt op het 
 bedrijventerrein Vergulde Hand. Alle 
andere Vlaardingers kunnen daar een 
certificaat kopen, vertelt Ada Pellearts. 
“We hebben aan de Koninginnelaan 
honderd certificaten verkocht, maar er 
is nog ruimte.”

Meer weten? Stuur een mail naar 
info@vlaardingsenergiecollectief.nl 
of zoek op Facebook naar  
Vlaardings Energie  
Collectief. n

Eerste blok in Indische Buurt uit de steigers
De renovatie en verduurzaming 
van de 183 portiekwoningen 
in de Indische Buurt verloopt 
volgens plan. Het eerste blok 
is alweer uit de steigers. 
Natuurlijk is zo’n ingreep best 
spannend voor de bewoners. 
Zoals de foto laat zien, mag het 
resultaat er zijn.

De woningen uit 1952 krijgen een 
flinke opknapbeurt. Dat maakt de 
woningen comfortabeler en energie
zuiniger. Het meeste werk gebeurt 

aan de buitenkant. Zo krijgt elk blok 
een zogenaamde ‘2nd skin’. Deze 
‘tweede huid’ is een dikke isolatielaag 
die met steenstrips of stucwerk is 
afgewerkt. Verder plaatsen we nieuwe 
kunststof kozijnen in de woningen. 
Bovendien komt er slimme, vraag
gestuurde ventilatie. Die zorgt voor 
een goede luchtkwaliteit in huis. 

Bewoners die nog geen cv hebben, 
krijgen een cvinstallatie met een 
hoog rendement. Die levert ook het 
warme water. Zonnepanelen op elk 
dak zorgen voor een lagere energie
rekening. In het tweede kwartaal van 
2019 moeten alle 183 woningen klaar 
zijn voor de toekomst. nDe portiekwoningen voor de 

werkzaamheden, en als ze bijna klaar zijn.



W a t e r m e r k1 0

Huurders blij met hun nieuwe eengezinswoning

Bouw van Nul op de Meter-woningen 
in Westwijk gaat van start

Deze herfst start de bouw van twintig prachtige eengezinswoningen 
voor de sociale verhuur op de Samuël Esmeijerstraat. Deze worden Nul 
op de Meter, want Waterweg Wonen vindt duurzaamheid belangrijk. 

De woningen zijn zeker niet standaard. 
Ze hebben vloerverwarming, een lucht
warmtepomp, super goede isolatie en 

elk meer dan twintig zonnepanelen op 
het dak. Een Nul op de Meterwoning 
wekt genoeg energie op voor de 

‘Het was het wachten waard’
De familie Manoekjan is een van 
de nieuwe huurders van de Samuël 
Esmeijerstraat. Hajk Manoekjan: 
“We wonen met ons gezin nu in een 
huurwoning met twee slaapkamers. 
Onze kinderen zijn 3 en 1,5 jaar, dus 
wij wilden graag een grotere woning. 
Het nieuwe huis voelt als een bonus. 
Onze kinderen kunnen er spelen in de 
tuin. En vloerverwarming vinden wij 
ideaal.”

Uitdaging
Voor Hajk Manoekjan was het Nul op 
de Meterconcept nieuw. “Natuurlijk 
is zo’n energiezuinige woning een 
uitdaging. Het is afwachten hoe die 
energiebundel werkt. Ook elektrisch 
koken is wennen. Dat het energie
zuinig is, vind ik wel een pré.”

Toevallig kent de familie twee 
gezinnen die op hetzelfde rijtje gaan 
wonen. “Dat is erg leuk. Een ander 
voordeel is dat we nu huurders blijven 
van Waterweg Wonen. Wij zijn heel 
tevreden over hun service.”

 installaties én voor het meeste 
verbruik van de bewoners. Gas komt 
er niet meer aan te pas. De huurder 
krijgt een gegarandeerd aandeel 
opgewekte energie. Dat noemen we  
de energiebundel. Daarvoor betaalt hij/
zij een bedrag aan Waterweg Wonen. 

Veel vraag
Odina Bakker van Waterweg Wonen, 
die de verhuur verzorgt: “Voor 
huurders is zo’n energiebundel nieuw. 
We leggen alles goed van tevoren uit. 
De gezinnen die er komen wonen, 
vinden het prima dat de woning 
energiezuinig is. Ze kijken uit naar  
een nieuw energieopwekkend huis met 
drie slaapkamers en een zonnige tuin. 
Hier is veel vraag naar in Vlaardingen.”

Erg blij
Toch ging het verhuren niet snel.  
De maandelijkse huurprijs is 710,68 
euro. Dat betekent dat nieuwe 
bewoners niet te weinig, maar ook niet 
te veel mogen verdienen. Alleen 
mensen uit Vlaardingen met een of 
meer kinderen mogen de woning 
huren. “We kregen wel veel reacties, 
maar die mensen voldeden niet aan de 
voorwaarden. De gezinnen die er gaan 
wonen, zijn erg blij,” vertelt Odina 
Bakker (zie kader).

Voorjaar 2019
Deze huurders moeten nog even 
wachten voordat ze kunnen verhuizen. 
In de herfst start de bouw. Daarna gaat 
het wel sneller dan gewoonlijk, omdat 
de aannemer veel prefabonderdelen 
gebruikt. Dat betekent dat delen van de 
woning kantenklaar worden geleverd. 
Als alles goed verloopt, zijn ze in 
maartw april 2019 ver klaar. Dan is de 
Samuel  Esmeijerstraat, én dus Vlaar
dingen, twintig bijzondere Nul op de 
 Meterwoningen rijker. n

Familie Manoekjan op de plek van hun toekomstige eengezinswoning.
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Stap voor stap duurzamer  
en comfortabeler
Waterweg Wonen vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom maken wij 
uw woningen energiezuiniger en tegelijk comfortabeler. We passen 
nieuwe en bestaande technieken toe in onze projecten. U leest twee 
voorbeelden van hoe wij dat doen.

Voorbeeld 1: wit dak dat CO2 opneemt
Op het complex aan de Koninginnelaan 
was het tijd voor een onderhoudsbeurt 
van het dak. Tussen maart en mei 2018 
heeft Waterweg Wonen dat op een 
bijzondere manier uitgevoerd. 

Miranda Stougie, projectleider 
planmatig onderhoud: “Op het dak  
van 1.800 vierkante meter hebben we 
isolatieplaten bevestigd. Daaroverheen 
hebben we een IKO Carraralaag 
aangebracht. Dat is wit materiaal dat 
de zon weerspiegelt, zodat het koeler 
blijft. Verder bindt dit materiaal CO2 en 
andere schadelijke stoffen uit de lucht. 
Op dit dak komen later nog zonne
panelen (zie pagina 9). Alles bij elkaar 
is het zo een heel duurzaam dak. 

Bovendien zorgt de dakbedekking voor 
meer comfort voor de bewoners boven 
in het complex. In de zomer blijft het 
koeler, in de winter warmer.” 

Voorbeeld 2: warmtepompen
Een warmtepomp is de energiezuinige 
vervanger van de cvketel. Het idee is 
simpel: je haalt warmte uit de lucht of 
uit water. De warmte gebruik je om 
warm tapwater te krijgen en voor de 
verwarming van het huis. De 
warmtepomp is er in verschillende 
soorten. De luchtwarmtepomp haalt 
warmte uit de lucht. Dat is een soort 
omgekeerde koelkast. De Nul op de 
Meterwoningen die Waterweg Wonen 
op de Samuël Esmeijerstraat gaat 
bouwen, krijgen zo’n warmtepomp. 

Een ander type is de ‘water 
warmtepomp’. Dit type warmtepomp 
heeft Waterweg Wonen geplaatst bij  
de Nul op de Meterwoningen op de 
Soendalaan. Die haalt zijn warmte  
uit grondwater, op een diepte van  
175 meter. n

Een warmtepomp zoals gebruikt in de 
Soendalaan.

Volg onze Facebookpagina voor leuke tips en weetjes!
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Heb je een vraag of klacht?
Neem vooral direct contact met ons op!
Dat kan op verschillende manieren:
• Via info@waterwegwonen.nl;
• Via Mijn.Waterwegwonen.nl;
• Telefonisch op werkdagen tussen  

9.00 en 16.30 uur;
• Via onze Facebookpagina, 

 bijvoorbeeld via een privébericht. 
Alleen dan kunnen wij je vraag en/of 
klacht beantwoorden. 

Het komt voor dat mensen op ’een 
‘besloten Facebookpagina’ (dit is een 
pagina waarvan je eerst lid moet 
worden) of op hun eigen Facebook
pagina, vragen stellen aan of klachten 
hebben over Waterweg Wonen.

Hoe graag wij hier ook op willen 
reageren, wij kunnen dit niet.  

Waterweg Wonen heeft namelijk een 
bedrijfsaccount op Facebook. Hiermee 
kunnen wij alleen reageren op berichten 
op onze eigen  Facebookpagina.

Dus, heb je een vraag of klacht over 
Waterweg Wonen? Neem dan direct 
contact met ons op! n

We kregen bezoek uit India
Hoe bijzonder is dat!? 

Ruim 30 Indiërs kwamen bij ons 
op bezoek! India heeft een grote 
uitdaging, om voor alle Indiërs 
genoeg betaalbare huizen te 
bouwen. 

Daarom kwamen ze naar Nederland 
om te kijken hoe onze volkshuisvesting 
is georganiseerd. Als onderdeel van 
hun programma bezochten ze 
Waterweg Wonen. 

De Indische projectontwikkelaars, 
beleggers of ambtenaren waren vooral 
geïnteresseerd in onze aanpak in 
vernieuwingswijken. Ze kregen  
van ons een rondleiding door Babbers
polderOost. Deze wijk is in 15 jaar tijd 
vernieuwd. Nu staat er een mooie wijk 
waar we erg trots op zijn. 

Volkshuisvesting in Nederland is uniek
Door de ogen van buitenlanders zie je 
pas hoe uniek dingen in Nederland 
geregeld zijn. Ons land bestaat voor 

ongeveer 30 procent uit sociale 
huurwoningen. In het buitenland is 
dit ongewoon. In India kennen ze dit 
al helemaal niet. Ze waren verrast dat 
de woningen zo groot zijn die wij 
verhuren. We kregen onverwachte 
vragen als “Is dit één woning?  
Ik dacht dat het er drie waren” of “Ik 
zie hier nergens tralies” en “Wonen 
hier wel mensen? Het is zo rustig”. 

De Indiase overheid gaat sociale 
woningen bouwen voor bewoners 
van sloppenwijken. Een enorme 
opgave. Een opgave die een groot 
verschil maakt voor vele Indiërs. 
Hopelijk hebben wij deze Indiërs  
een beetje op weg geholpen.

Erasmus Universiteit
Erasmus Universiteit en My Liveable 
City organiseerden de studiereis  
voor de Indiase professionals over 
‘affordable housing’ (betaalbare 
huisvesting).

Kijk eens op onze website  
www.waterwegwonen.nl naar het 
filmpje om een indruk te krijgen van 
het werkbezoek. Typ bij de zoekbalk 
‘werkbezoek’. n
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Tegelijkertijd werd op 6 juli de start 
bouw van De Broedvogel Fase 5 
gevierd. Hierbij waren Marieke 
Kolsteeg, directeur van Waterweg 
Wonen, en wethouder Arnout Hoekstra 
aanwezig. Zij feliciteerden de kopers 
van deze 38 nieuwe koopwoningen 
met hun aankoop. De bouw verloopt 
vooralsnog voorspoedig en naar 
verwachting kunnen de kopers begin 
2019 verhuizen.

Fase 6 uitverkocht
De Broedvogel Fase 6, die eind mei in 
verkoop ging, was binnen 2 maanden 
uitverkocht. De kopers van deze 16 
eengezinswoningen kregen via social 

media een warm onthaal van 
bewoners van De Nieuwe Vogelbuurt. 
Geweldig om al die enthousiaste 
reacties te zien! De bouw van deze 
woningen, aan de Reigerlaan en  
 Torenvalklaan, start begin 2019.

Toekomst plannen
We vliegen verder naar de toekomstige 
plannen in De Nieuwe Vogelbuurt. 

Update uit
De Nieuwe Vogelbuurt

De 16 eengezinswoningen van fase 6 waren binnen 2 maanden verkocht.

Feestelijke start van de bouw van fase 5.

Tussen de Spechtlaan, Meerkoetstraat, 
Zwanensingel en de Kindervallei 
komen zo’n 170 nieuwe eengezins
woningen voor starters, jonge 
gezinnen en ouderen met een jonge 
geest. Duurzaamheid staat centraal in 
dit nieuwe plan dat naar verwachting 
in de eerste helft van 2019 in verkoop 
zal gaan. Kortom: geweldig nieuws uit 
De Nieuwe Vogelbuurt! n

De eerste 200 nieuwbouw
woningen van De Nieuwe 
Vogelbuurt zijn bewoond, in 
aanbouw of verkocht! De wijk 
krijgt steeds meer vorm nu ook 
de bewoners van De Broedvogel 
Fase 4 voor de zomervakantie 
hun sleutel in ontvangst hebben 
genomen.
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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 28 oktober 2018.
Let op: vergeet niet uw naam,  
adres en telefoonnummer  
te vermelden. Uit de goede 
inzendingen wordt een 
 winnaar getrokken.

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
Lekker zonnig weer zorgt voor een vrolijke sfeer!

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

?

!

Bedrijfsfeest, Belangstelling, 
Bereikbaarheid, Bladeren, 
Brandslanghaspel, 
Broodje, Buiig, Certificaten, 
Duurzaamheid, Eikel, 
Elfenbankje, Energiebundel, 
Herfstkleuren, 
Hoofdstedenbuurt, 
Hulpinstanties, 
Interview, Isolatielaag, 
Isolatieplaten, Kastanjes, 
Kindervallei, Klantgericht, 
Kwetsbaar, Londenweg, 
Nevel, Openingstijden, 
Opknapbeurt, 
Opruimengeltjes, 
Paddenstoel, Paraplu, 
Portiekwoningen, Problemen, 
Regen, Rendement, 
Rookmelder, Rouwen, 
September, Signalering, 
Spinnenwebben, 
Temperatuur, Thermostaat, 
Veiligheid, Vliegenzwam, 
Vloerverwarming, 
Volkshuisvesting, 
Warmtepompen, 
Warmtevraag, Watertoren, 
Wensen, Wifi, Wolken, 
Wijkmeester, Zonnepanelen, 
Zorgorganisatie
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Houd uw woning op temperatuur 
Zet de verwarming niet te laag als u 
niet thuis bent. De afgelopen twee jaar 
heeft Waterweg Wonen alle VRketels 
vervangen door een modulerende 
HRketel. De meeste huurders hebben 
inmiddels een modulerende HRketel. 
Maar wat is dat nu precies?
 
Moduleren is een ander woord voor 
aanpassen. Dat is precies wat de ketel 
doet. Zich aanpassen aan de warmte
vraag. Een modulerende ketel blijft 
de hele tijd aan, maar wel op een 
laag vermogen. Het moduleren zorgt 
ervoor dat uw cvketel nooit harder 

werkt dan nodig. Grote temperatuur
schommelingen worden voorkomen. 
Het resultaat is een prettig, constant 
klimaat in huis. Deze slimme manier 
van verwarmen is energiezuiniger én 
voordeliger! 

Even wennen
Zo’n slimme cvketel is voor veel 
bewoners wel even wennen.  
De radiatoren voelen vaak lauw aan. 
“Is dat wel goed?”, wordt er vaak 
gevraagd? Ja, dit is goed. Bij een 
HRketel wordt de temperatuur  
steeds een beetje bijgestuurd.  

De ketel hoeft dan bijna nooit op  
volle toeren te draaien. Wij horen 
soms ook van bewoners dat ze het 
lang vinden duren voordat de woning 
op temperatuur komt. Dit komt omdat 
deze bewoners de verwarming vaak 
uit of heel laag zetten als ze weg zijn. 
Ze draaien de thermostaat weer flink 
op als ze thuiskomen. 

Zo werkte het met de oude ketels.  
De nieuwe ketels werken het beste  
als u de thermostaat niet steeds heel 
laag zet. Zet hem tussen de 15 en  
18 graden als er niemand thuis is. 
Als u terugkomt, is het huis zo weer 
warm. Dit geldt ook voor ’s nachts. n

Weetje

Vlaardingen is weer een pareltje rijker. De oude Watertoren op de 
Buitenplaats van Ruytenburch is sinds kort weer in gebruik. Niet meer 
als waterreservoir, maar als restaurant en Bed & Breakfast. Het uit 
1955 daterende gebouw was al meer dan 26 jaar buiten gebruik. 

Veelzijdig Vlaardingen

Eten, drinken en slapen  
in de vernieuwde Watertoren

Eugène Schenkels (aannemer) en Rolf 
Bruggink (architect) zagen een kans en 
kochten het gebouw van de gemeente. 
Ze hebben de 39 meter hoge water
toren flink onder handen genomen. 
Het resultaat mag er zijn!
Het restaurant is onlangs geopend en 
ook twee van de vier Bed & Breakfasts 
zijn bijna klaar. Eugène Schenkels vertelt:  
“In ons restaurant serveren wij een 
combinatie van gerechten uit de 
 Italiaanse, Franse en Hollandse keuken. 
Betaalbaar, kwalitatief zeer goed, 
heerlijk eten voor een breed publiek. 
Dat is waar wij voor staan en wat 
volgens ons past in Vlaardingen. 

Mensen kunnen hier terecht voor een 
drankje en een maaltijd. Maar wij 
hebben ook ruimte voor evenementen, 
exposities en bedrijfsfeesten.  

Onlangs werd de 5e etage omgetoverd 
tot een Escaperoom voor een bedrijf
sevenement. Dat is allemaal mogelijk”, 
aldus Eugène Schenkels. 

Dakterras met Wifi
De Watertoren beschikt over een ruim 
dakterras waar men kan genieten van 
een drankje of rustig kan werken.  
“Het terras is uitgerust met Wifi en wij 
zouden het leuk vinden als hier ook 
mensen komen voor een rustige 
werkplek. Dit decor met fantastisch 
uitzicht moet toch inspireren”, lacht de 
enthousiaste ondernemer. 

Prachtige plek
“Wij zijn heel blij met het resultaat van 
de renovatie. De Watertoren is een 
originele en prachtige plek om een 
nachtje te slapen. De locatie is een 

goede uitvalsbasis voor uitstapjes. We 
zitten tien minuten van het gezellige 
centrum van Vlaardingen. In de buurt 
zijn veel recreatiemogelijkheden.”

Bent u nieuwsgierig naar de nieuwe 
Watertoren? Ga eens langs of kijk  
voor meer informatie op  
www.watertorenvlaardingen.nl.  
De watertoren is geopend op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 
12.00 – 22.00 uur. Op zaterdag en 
zondag van 9.30 – 23.00 uur. n

De oude Watertoren is omgetoverd  
tot restaurant en Bed & Breakfast.
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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

Bent u lang op zoek geweest naar  
een woning? 
“Dat valt wel mee. Sinds 1 januari van dit 
jaar. We hebben gezocht via Woonnet 
Rijnmond. Het eerste huis dat wij 
 aangeboden kregen, was in Schiedam. We 
besloten het huis te weigeren. We wilden 
graag in Vlaardingen wonen. Daarna kregen 
wij deze flat aan   geboden. We gingen hem 
bekijken en waren meteen enthousiast. 
Gelukkig kwamen de andere mensen niet 
opdagen bij de groepsverhuring en was de 
woning voor ons!”

Waarom koos u voor deze flat?
“Alles klopte. Het huis, de buurt en de 
ligging in het centrum. Het is heel geschikt 
voor een startend stel zoals wij. Ik ben pas 
afgestudeerd in de logistiek. Mijn vriendin is 
bijna klaar met haar opleiding hborechten. 
De buurt is heel levendig en overal dichtbij. 
Wij zijn er heel blij mee.”

Woonde u al in Vlaardingen?
“Mijn vriendin wel. Ik woonde in Schiedam. 
Maar ik wilde ook graag in Vlaardingen 
wonen. De stad heeft een heel gezellig, oud 
centrum waar je leuk kunt uitgaan. De 
bioscoop, eetcafés en uitgaans gelegenheden 
zijn op een steenworp afstand. Ook 
mogelijkheden om te sporten zijn dichtbij.”

U gaat binnenkort trouwen?
“Ja in december. Na de bruiloft komt mijn 
vrouw hier ook wonen. We kijken er erg 
naar uit om hier samen te gaan wonen.“

Wat is uw indruk van de buurt? 
“Ik heb al kennisgemaakt met mijn 
buurman. Verder woont hier van alles.  
Jong en oud. Je ziet niet zoveel kinderen  
op straat, maar dat kun je verwachten in het 
centrum van de stad. Parkeren om het huis 
is ook niet zo makkelijk. Ook dat wisten we 
van tevoren. We wonen straks wel lekker in 
het centrum. Dat is ons veel waard.” n

“ Wonen in het centrum  
is heel gezellig”

Binnenkort verhuist de heer Baran naar zijn woning in het centrum van 

Vlaardingen. Hij is net afgestudeerd en gaat binnenkort trouwen.  

Een huis in het centrum is voor hem en zijn aanstaande vrouw perfect. 

De heer Baran: “De stad heeft een gezellig, oud centrum waar je leuk kunt uitgaan.”


