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“50 jaar geleden 
stormde het altijd 
flink in de Holy!”
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Zo houden we 
genoeg betaalbare 
woningen in regio 
Rotterdam

Aan wie verhuren 
wij lege woningen?

Renovatie  
woningen in 
Indische Buurt  
bijna klaar

Vervolg op pagina 2  

Mooie ideeën dragen bij aan  
woongeluk Marnixflat 
Hoe zorgen wij ervoor dat bewoners over tien jaar nog gelukkig wonen in de Marnixflat? Waterweg 
Wonen schreef een prijsvraag uit met de naam ‘Expeditie Marnix’. Bewoners en organisaties konden 
hun ideeën inbrengen. Tijdens de finale op 23 januari vielen het Gelukslab en de AED in de prijzen.  
Maar eigenlijk was élke finalist een winnaar.
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U kent vast de Marnixflat in de Westwijk. 
In deze seniorenflat met 137 woningen is 
de gemiddelde leeftijd van de huurders 
maar liefst 74 jaar. “Jullie hebben het 
over woongeluk, maar ik woon hier al 
twintig jaar heel gelukkig!”, vertelt een 
van de bewoners. Dat wil Waterweg 
Wonen graag zo houden, licht Marieke 
Kolsteeg, directeur- bestuurder, toe.
“Mensen worden ouder. Tegelijkertijd 
moeten zij langer zelfstandig wonen. Dat 
is een uitdaging. Hoe zorgen we er nou 
voor dat mensen gelukkig oud worden?” 
Samen met het bureau Jonge Honden 
bedacht Waterweg Wonen daarom deze 
wedstrijd. Mede ontstaan omdat de 
Huurdersraad ons hiertoe uitdaagde. 
Goede ideeën kunnen namelijk bewoners 
nóg meer verbinden, laten bewegen en 
mobiel houden. 

Een Gelukslab in de Marnixflat
Op woensdag 23 januari was de finale en 
mochten tien finalisten hun idee  
presenteren. Dat deden ze met creatieve 
filmpjes en presentaties. Winnaar van het 
grote idee is het Gelukslab van bouwer 
ERA Contour. 
Wat houdt het in? Er komt een soort 
laboratorium in de hal van de Marnixflat. 
Net als in een echt lab gaat ERA Contour 
allerlei ideeën bedenken en proefjes doen 
voor meer woongeluk. Samen met 
bewoners, Waterweg Wonen en anderen. 
Wat dit zo mooi maakt, is dat veel andere 
plannen (zie verderop) in dit Gelukslab 
passen. Daardoor kan een aantal andere 
ideeën ook uitgevoerd worden.  Zo zijn 
alle finalisten een beetje winnaar!

AED met cursus
De jury reikte ook een prijs uit voor het 
beste kleine idee. Die ging naar bewoner 
Tiny Dijkema, die er inmiddels al een AED 
van gekocht en opgehangen heeft. Compleet 
met een cursus die haar dochter gaat 
verzorgen. “Zo is iedereen in staat om elkaar 
te helpen. Ik hoop dat er veel cursisten 
komen”, vertelt zij op deze middag. De 
publieksprijs ging naar de leerlingen van het 
Geuzencollege. Zij lieten zien hoe zij een 
schoonheidssalon in de Marnixflat kunnen 
inrichten. Bijzonder was dat zij hun prijs 
schonken aan een andere finalist: bewoner 
Ellie van Toorn. Zij had het plan om een kast 
met groteletter- en luisterboeken neer te 
zetten. Ellie was erg blij met dit gebaar van 
de leerlingen.

Bewoners doen mee
Prachtige ideeën, vond de jury. In de Jury 
zaten bewoners Marja Bal en Koos van 
Deventer, ex-wethouder Hans Versluijs en 
Ewoud Komen van de gemeente  
Vlaardingen. 
“Het mooie van deze expeditie is dat dit 
een andere manier is om bewoners te 
betrekken bij belangrijke ontwikkelingen in 
hun omgeving. Al die gemeenschappelijke 
ideeën geven nieuwe energie. Dat is 
natuurlijk super”, vindt Hans Versluijs.

Niet het einde, maar het begin
Jonge Honden en Waterweg Wonen kijken 
terug op een mooie middag. “Vandaag 
was de ‘grande finale’. Normaal is dat het 
eind, maar voor ons is dat het begin. Wij 
beloven dat wij ideeën gaan waarmaken”, 
vertelt Marieke Kolsteeg. Omdat het een 
succes was, bekijkt Waterweg Wonen of ze 
zo’n wedstrijd ook in andere flats kan 
organiseren. n

Vervolg van voorpagina  

Wie waren de finalisten?
• AED – Tiny Dijkema
• Gelukslab Marnixflat – ERA Contour
• Boekenkast met groteletter- en luisterboeken – Ellie van Toorn
• Schoonheidssalon in de Marnixflat – Geuzencollege
• Groene buitenruimte – Stadslab Vlaardingen
• Beweegprogramma ‘Blijf vitaal’ voor ouderen – Argos Zorggroep
• Levensverhalen van ouderen in beeld brengen – Geuzencollege
• Kleinschalige horecaruimte – Stadslab Vlaardingen
• Eigen Plus+Radio voor de Marnixflat – Stichting Huisomroepen Vlaardingen
• Bewegen (op muziek) in de grote zaal – bewoner Marnixflat

Alle ideeën en reacties vindt u op www.expeditiemarnix.nl.
U kunt daar ook het filmpje zien, dat we op 23 januari maakten.



3m a a r t  2 0 1 9

Oog hebben voor de persoonlijke 
situatie van onze huurder 

Veel doelen in het plan blijven 
hetzelfde. “Wij zijn er voor mensen 
die niet op eigen kracht een woning 
kunnen huren of kopen. En vooral 
voor kwetsbare huishoudens.  
Wij willen deze mensen voldoende 
betaalbare huurwoningen in  
Vlaardingen bieden. We blijven onze 
woningen vernieuwen. Verder 
vinden wij het logisch om woningen 
te verduurzamen”, vertelt Bas van 
Rosmalen van Waterweg Wonen.

Van buiten naar binnen
Veel blijft gelijk, maar toch gaat 
Waterweg Wonen andere accenten 
leggen. Klanten hebben daarover 
meegedacht, vertelt Van Rosmalen. 
“We werken van buiten naar binnen. 
Waterweg Wonen heeft eerst klanten 
gevraagd waaraan zij behoefte 
hebben. Dat hebben we in onze 
klantvisie opgeschreven.”
Hij vertelt verder: “Zij vragen ons 
om te investeren in leefbare wijken 
door overlast aan te pakken. 

En door nieuwe woningen goed toe 
te wijzen. We zien verder dat het 
aantal kwetsbare huurders stijgt. 
Bijvoorbeeld ouderen die langer 
zelfstandig wonen, mensen met 
financiële problemen of met 
psychische klachten. Dit vraagt om 
oplossingen op maat.”
 
Van beneden naar boven
Van beneden naar boven, dat is de 
volgende stap in het maken van het 
plan. “Onze collega’s zijn expert in 
hun eigen werk en spreken dagelijks 
met klanten. Zij weten het beste 
waar het beter kan. Medewerkers 
die vanuit hun passie iets willen 
veranderen, gaan nu ‘op expeditie’. 
Leden van de Huurdersraad gaan 
ook mee. Bijvoorbeeld naar een 
zorginstelling, de dak- en thuislozen-
opvang of de voedselbank. Voor tien 
onderwerpen verkennen zij de 
kansen. Hun ideeën gebruiken we in 
het bedrijfsplan.”  

Van regels naar richting
Van regels naar richting: dat komt 
zeker terug in het plan, vertelt Van 
Rosmalen. “In onze organisatie zijn 
nu procedures belangrijk. ‘De paarse 
krokodil’, zo noemen mensen regels 
ook wel. We hebben die regels 
omdat we iedereen gelijk willen 
behandelen.”

Maar klanten zijn juist verschillend, 
legt hij uit. “Elke klant heeft andere 
wensen. Daarom moet de richting 
van de oplossing goed zijn, zoals bij 
een kompas. De oplossing hoeft niet 
voor iedereen gelijk te zijn, maar het 
resultaat wel gelijkwaardig. Onze 
medewerkers krijgen meer de 
ruimte om dat zelf in te vullen. 
Kompassie noemen we dat.  
Zij werken volgens een kompas, 
doen dat met passie en voelen 
compassie met klanten.”

Als het bedrijfsplan klaar is, kunnen 
klanten het lezen. Wordt dus zeker 
vervolgd. n

Nu én in de toekomst wilt u fijn wonen. Hoe Waterweg Wonen daaraan werkt, komt in het nieuwe 
bedrijfsplan te staan. Zo’n plan maken we eens in de vier jaar. In het najaar van 2019 moet het klaar 
zijn. We lichten alvast een tipje van de sluier op. Wat er zeker in komt, is dat wij meer op maat gaan 
werken voor kwetsbare klanten. “Elke klant is anders, dus de oplossing ook.”

Nieuw bedrijfsplan in de maak
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Spreekuur bij de Huurdersraad  
van Waterweg Wonen
Heeft u een probleem met onderhoud, overlast 
of andere woonzaken en komt u er met 
Waterweg Wonen niet uit? Neem dan contact 
met ons op. Telefonisch: 06 – 12 82 94 04 of 
per mail: spreekuur.huurdersraad@kpnmail.nl

Iedere eerste donderdag van de maand tussen 15.30 en 
17.00 uur kunt u terecht in de kantoorruimte van de 
Huurdersraad in de Marnixflat, Marnixlaan 21 op de 
eerste verdieping. Maak van tevoren even een afspraak. 
Bij dringende zaken kan afgeweken worden van de vaste 
spreekuurtijden.

Heeft u suggesties voor een betere klantgerichte aanpak? 
Wij horen graag van u!

Contactpersonen
Wij hebben inmiddels een kleine 30 contactpersonen. Wij 
willen deze groep graag uitbreiden. U weet wat er speelt 
in en rond uw woning en u wilt daar wel graag over 
communiceren, dan zoeken wij u! Word contactpersoon. 

Kijk op onze site www.huudersraadwaterwegwonen.nl. 
Daar kunt u alles lezen over de taak en functie van een 
contactpersoon. Het kost u ongeveer 10 uur per jaar. U 
ontvangt gratis 4x per jaar het blad ‘Huurwijzer’ van de 
Woonbond op uw huisadres. n

Bewonersavond 10 april
Op woensdag 10 april organiseren we weer een 
bewonersavond voor alle huurders van Waterweg 
Wonen. U bent van harte welkom in de recreatiezaal  
van de Marnixflat. Vanaf 19.00 uur staat de koffie 
klaar. De avond begint om 19.30 uur. 

Tijdens deze avond krijgt u de gelegenheid om vragen 
aan ons te stellen. Ook zal iemand van Waterweg 
Wonen aanwezig zijn. Vanaf half maart zal de agenda 
van deze avond op onze website staan. Wilt u de 
agenda per mail ontvangen? Laat het ons dan weten 
op adres: huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl 

Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een 
mail naar huurdersraad.waterwegwonen@kpnmail.nl
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Aan wie verhuren wij lege woningen?
U krijgt nieuwe buren, maar de woning stond niet op Woonnet 
Rijnmond. Of uw kind staat al lang ingeschreven, maar het lukt 
niet om boven aan de lijst te komen. Waterweg Wonen merkt dat 
klanten hier vragen over hebben. “Die nemen wij serieus.  
Wij leggen daarom graag uit hoe wij woningen toewijzen”, vertelt 
Rob Kunst van Waterweg Wonen.

In 2018 kwamen van onze 11.300 
woningen 662 woningen vrij om te 
verhuren. Dat is minder dan in 2017 en 
2016. “Veel van onze huurders stellen 
verhuizen uit omdat ze moeilijk aan een 
andere woning kunnen komen.  
De druk op de woningmarkt is groot. Er 
zijn simpelweg te weinig woningen. 
Daarom hebben wij nieuwe afspraken 
gemaakt met onze collega’s in de regio*. 
Samen gaan we meer bouwen en 
minder slopen.” *(zie pag. 10)

Gewone huurders  
(reguliere verhuringen)
Van de 662 woningen die in 2018 
vrijkwamen, is het overgrote deel voor 
de gewone verhuur: 448 woningen. “67 
procent van de woningen wordt op een 
gewone manier verhuurd.  Dit deel 
houden we zo groot mogelijk. 

Naar wie gaan de overige woningen?
Een aantal huishoudens krijgt voorrang 
of wordt zonder woningadvertentie 
direct aan een woning geholpen.  
Het gemeentebestuur bepaalt wie 
voorrang heeft. In 2018 was dit 33 

procent. Hieronder leggen we uit om 
welke huishoudens dat gaat.

Urgenten stadsvernieuwing  
(SV-urgenten)
“Eén groep die voorrang krijgt, zijn  
de huurders die moeten verhuizen 
vanwege sloop van hun woning.  
Dit zijn de SV-urgenten”, vertelt Kunst. 
“Vernieuwing van de wijken is 
belangrijk om de stad te verbeteren.  
Per jaar verschilt het aantal  
SV-  urgenten. In 2018 waren dat er 38. 
Wie zo’n urgentie heeft, zoekt zelf via 
Woonnet Rijnmond een vergelijkbare 
woning in de regio. Als een SV-urgent 
reageert, komt hij boven aan de lijst.”

Overige urgenten 
Ook andere urgenten hebben 
voorrang bij toewijzing. Zo’n urgentie 
krijgt een huurder niet zomaar. 
“Bijvoorbeeld om medische redenen. 
Voor urgentie passen alle gemeenten 
in de regio dezelfde regels toe. Die 
kunnen huurders vinden op  
www.suwr.nl”, legt Kunst uit. In 2018 
kregen 115 mensen met urgentie een 

woning. Ook zij zochten zelf via 
Woonnet Rijnmond.

Vergunninghouders  
(voorheen statushouders)
Afgelopen jaar gingen daarnaast 30 
woningen naar vergunninghouders. 
Dat zijn vluchtelingen die in Nederland 
mogen blijven. “De Rijksoverheid 
bepaalt het aantal voor elke gemeente. 
Samen met woningcorporatie  
Samenwerking voeren wij dit aantal  
uit voor Vlaardingen. Deze woningen 
bemiddelen wij direct. Die komen dus 
niet op Woonnet Rijnmond.” 

Huurders uit een opvang- of  
zorginstelling (woon-zorg)
In 2018 kregen 21 huurders die extra 
zorg nodig hebben een woning. Kunst: 
“Dat kunnen mensen zijn uit een 
zorginstelling die met begeleiding op 
zichzelf gaan wonen. Of mensen die 
dak- of thuisloos waren. Ook deze 
woningen bemiddelen wij direct.”

Doorstromers
Waterweg Wonen bemiddelt verder 
voor senioren die van een eengezins-
woning naar een appartement gaan. In 
2018 waren dat er 10. “Wij zijn daar blij 
mee, want dan komt er een schaarse 
eengezinswoning vrij. Daar is veel 
vraag naar in Vlaardingen. Die bieden 
wij weer aan via Woonnet Rijnmond 
aan Vlaardingse gezinnen”, besluit 
Kunst. n
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Natuurlijk zijn huurders en Waterweg 
Wonen erg geschrokken van de brand 
aan de Insulindesingel (zie het blokje 
hiernaast). Ondanks die tegenslag 
heeft de aannemer er alles aan gedaan 
om de andere woningen op tijd af te 
krijgen. Dat de portiekflats aan de 
Insulindesingel, Billitonlaan, Madoera-
straat, en Floreslaan binnenkort klaar 
zijn, is een mooie prestatie.

Blikvanger
De blikvanger van elke flat is de 
nieuwe entree. Nu de portieken dicht 
zijn, hebben alleen bewoners er 
toegang. Dat voorkomt ongewenste 
bezoekers. De chique ledverlichting en 
de handige spreek-luisterverbinding bij 

de bel vergroten eveneens de 
veiligheid van de huurders.

Comfort
De woningen zijn daarnaast veel 
energiezuiniger dan vroeger. Zo 
hebben alle blokken een tweede huid  
- 2nd skin - gekregen. Deze zorgt voor 
uitstekende isolatie. In de nieuwe 
kozijnen zitten nu draai-kiepramen met 
HR++ isolatieglas. Aan de achterkant 
zijn op de daken zonnepanelen gelegd, 
zodat de energierekening voor de 
huurder lager wordt. Bovendien is er 
slimme mechanische ventilatie 
ingebouwd. Alle maatregelen samen 
zorgen voor meer comfort en lagere 
energiekosten voor de huurders. n

Renovatie woningen in  
Indische Buurt bijna klaar

Heftig
Gelukkig waren er geen 
persoonlijke ongelukken.  
Toch is de brand heftig voor de 
bewoners van het blok. Door de 
rook- en waterschade zijn de 
huizen niet bewoonbaar. Alle 
huurders wonen tijdelijk ergens 
anders, soms met de hulp van 
Waterweg Wonen. 

Verzekering
Deze brand maakt duidelijk hoe 
belangrijk een goede inboedel-
verzekering is. De meeste 
bewoners hadden gelukkig  
zo’n verzekering. 
Zij krijgen hun spullen en 
tijdelijk onderdak vergoed. Dat 
geldt helaas niet voor de 
huurders die onverzekerd zijn. 

Heeft u nog geen verzekering?  
Op onze website leest u hoe u 
dat eenvoudig kunt regelen:  
www.waterwegwonen.nl/ik-ben-
huurder/inboedelverzekering n

Groot was de schrik toen 
tijdens de jaarwisseling 
het dak van een portiekflat 
aan de Insulindesingel 
vlam vatte. Vuurwerk was 
de oorzaak van de brand, 
zo wees een onafhankelijk 
onderzoek uit. 

Vuurwerk  
veroorzaakte 
brand op 
Insulindesingel

De nieuwe, stijlvolle entrees zijn het laatste onderdeel van de 
renovatie in de Indische buurt. In april 2019 zijn de meeste 
portiekflats klaar. 

De aannemer is bijna klaar met de nieuwe entrees.
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Broodje Brand weer  
weer een succes!
Woensdag 13 februari 
organiseerde Waterweg 
Wonen, samen met Brandweer 
Rotterdam - Rijnmond, weer een 
‘Broodje Brandweer’. We deden 
dit op verzoek van een aantal 
bewoners van de Claudius 
Civilislaan. En vanwege het 
succes van de vorige edities.

Brandveilig wonen
Ongeveer 25 bewoners hadden zich 
opgegeven en kwamen naar de aula 
van Het College Vos in de Claudius 
Civilislaan in Vlaardingen. Daar kregen 
zij uitleg van de brandweer over brand-
veilig wonen. Tussendoor konden zij 
genieten van heerlijke broodjes en 
soep. Ook was er voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen.

De bewoners waren erg enthousiast. 
Ze vonden het leerzaam en het eten 
viel in trek. Kortom, een geslaagde 
bijeenkomst

Rookmelders
Sinds 2017 plaatst Waterweg Wonen 
stapsgewijs gratis rookmelders in alle 
woningen. Het ophangen ervan doen 
we als we voor andere werkzaam-
heden toch al in de woning zijn. 

Wilt u daar niet op wachten? Neem 
dan contact met ons op. Dat kan  
telefonisch (010) 248 88 88, per mail 
(info@waterwegwonen.nl) of via  
mijn.waterwegwonen.nl. Dan maken 
we een afspraak om de rookmelder op 
te hangen. n

De bewoners kregen een presentatie over brandveilig wonen.

Waterweg Wonen vindt 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 woonomgeving willen doen.

Heeft u een leuk idee voor uw buurt? 
Bijvoorbeeld voor een activiteit om met 
elkaar uw straat op te fleuren of schoon 
te maken? Of voor een ontmoetings-
activiteit? 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. Als u een 
leuk idee voor uw buurt heeft, neemt u 
dan gerust contact op en vraag naar uw 
consulent beheer. Dan bespreken we 
graag met u hoe wij kunnen helpen om 
uw idee verder te brengen. n

Vraag een bijdrage voor een  
activiteit in uw buurt
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Uit ons netwerk

Hoe weten jongeren dat ze vragen
kunnen stellen bij een sollicitatie?

De postcode van een kind 
bepaalt vaak de toekomst op de 
arbeidsmarkt. Onrechtvaardig, 
vindt Daniël Roos. “Daarom 
heb ik JINC opgericht. Wij 
helpen jongeren uit armere 
wijken op weg naar werk.” 
Waterweg Wonen doet mee 
aan verschillende projecten van 
JINC, zoals Baas van Morgen.

Vertelt u eens over JINC?
“In 2003 ben ik begonnen. We werken 
nu met honderd mensen in grote 
steden, zoals Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag. Daar leven veel kinderen 
in armoede. Ook in Vlaardingen doen 
wij projecten, altijd voor kinderen 
tussen de acht en zestien jaar. Ons 

doel is dat zij kansen krijgen en hun 
talenten benutten.”

Hoe doet u dat?
“We werken samen met bedrijven en 
scholen. De Bliksemstage is een van 
onze projecten. Eind vorig jaar 
bezochten ruim honderd Vlaardingse 
vmbo-leerlingen van het  
Geuzencollege Waterweg Wonen,  
het Ibis Hotel en andere bedrijven. 
Daar leren zij wat een beroep inhoudt.”

JINC geeft ook  
sollicitatie       trainingen, toch?
“Dat klopt. 150 leerlingen van het 
College Vos en het Geuzencollege 
volgden die eind vorig jaar. Ze oefenen 
dan een sollicitatiegesprek.  
Jas uitdoen, pet afzetten: dat komt 
beter over. Ook vragen stellen tijdens 
zo’n gesprek is een tip van ons. 

Daarmee laat je je interesse zien.  
Hoe moet een jongere dat weten,  
als niemand dat heeft verteld?”

Werkt het?
“Zeker. Zo was Ike ooit Baas van 
Morgen bij het bedrijf TomTom. Hij 
kreeg daarna de kans om er stage te 
lopen. Zijn studie gaat zo goed, dat hij 
na het mbo een hbo-opleiding gaat 
volgen. n

Colin van Rijnen (15 jaar) was op 24 januari Baas van Morgen 
bij Waterweg Wonen. Net als tweehonderd andere kinderen in 
Nederland ging hij met de baas van vandaag op stap.  
Hoe vond hij dat?

“We begonnen het programma 
met een ontbijt in het Inntel 
hotel in Rotterdam. Daar 
ontmoette ik Marieke Kolsteeg.  
We gingen naar het kantoor van 
Waterweg Wonen, waar ik een 
rondleiding kreeg. Met twee 
medewerkers ging ik naar een 
sociale huurwoning. Daar mocht 
ik mijn visie vertellen over de 
woonwijken die er nu zijn. En hoe 
ze die willen veranderen.”
“Ook kreeg ik een rondleiding 
door de wijk. We hebben gekeken 
naar de mogelijkheden om 
hangjongeren te verminderen. 

Ik heb daar met twee vriendelijke 
senioren gepraat. Ook kon ik 
mijn ideeën vertellen. Deze dag 
heb ik als leerzaam, leuk en 
gezellig ervaren. Ik ben meer te 
weten gekomen wat een woning-
corporatie als Waterweg Wonen 
doet.” 

Leuke bijkomstigheid: het heeft 
Colin gelijk een stageplaats 
opgeleverd bij Waterweg 
Wonen! Hij gaat tot aan de 
zomervakantie met collega’s op 
ver  schillende afdelingen 
meelopen. n

Daniël Roos
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Nieuwe commissie in de regio  
behandelt geschillen

Waarom is deze commissie van 
Waterweg Wonen gestopt? 
Roelfs: “Van de overheid moeten 
woningcorporaties hun geschillen op 
dezelfde manier behandelen. Een 
geschillencommissie voor de regio is 
dan een begrijpelijke stap. 
Ook omdat het aantal geschillen bij 
Waterweg Wonen de afgelopen jaren 
sterk is gedaald. Toen wij negen jaar 
geleden als voorzitter startten, behan-
delden we zo’n 30 tot 35 geschillen 
per jaar. Het afgelopen jaar was dat er 
nog maar één.” 

Hoe is dit aantal zo sterk gedaald? 
Dost: “Waterweg Wonen heeft de 
laatste jaren veel tijd gestoken in een 
betere service en klachtenafhandeling. 
Met succes, te zien aan het gedaalde 
aantal geschillen.”

Welke problemen behandelt de  
geschillencommissie? 
Dost: “Het gaat vaak om werk dat niet 
goed is uitgevoerd. Of een afspraak 
die niet is nagekomen. Maar de cijfers 
van de laatste jaren laten daarin een 
duidelijke verbetering zien.”  

Wat doet de geschillencommissie? 
Dost: “Klachten van huurders gaan 
altijd eerst naar de klachtenafdeling. 
De geschillencommissie komt pas 
daarna in beeld. Namelijk als de 
huurder vindt dat Waterweg Wonen 
zijn klacht niet goed heeft 
afgehandeld. 
De commissie praat met beide 
partijen. Daarna beoordeelt de 
commissie het verschil van mening 
volgens de wetten en regels. 
Vervolgens geeft de commissie advies 
aan de directeur-bestuurder.”

Wat gebeurt er daarna? 
Roelfs: “De directeur-bestuurder 
bepaalt of zij het eens is met onze 
conclusie. En laat de huurder het 
resultaat weten. De directeur- 
bestuurder was het vaak eens met 
onze conclusies. Er werd echt naar ons 
geluisterd en gewerkt aan een 
geschikte oplossing. Dat was heel 
prettig voor de leden van de  
geschillencommissie.” 

Wat verandert er nu voor de huurders? 
Roelfs: “Is een huurder niet tevreden 
met de afhandeling van de klacht door 
Waterweg Wonen? Dan kan hij vanaf 
nu naar de geschillenadviescommissie 
in Rotterdam. Daar zitten andere 
mensen, maar zij hebben dezelfde 
taak.”

Na negen jaar neemt u afscheid?
Roelfs: Ja, maar dat was al de 
bedoeling. Wij hebben het maximum 
van drie termijnen van drie jaar volge-
maakt.” Dost: “Wij kijken terug op een 
zeer prettige samenwerking op basis 
van vertrouwen en respect. Wij willen 
alle mensen met wie wij hebben 
samengewerkt heel hartelijk 
bedanken.” n

Van links naar rechts: Rob Kunst, Hans Roelfs, Joh. Dost, Anita Nooteboom, Corrie Kortleven, Val Klein.

De geschillencommissie van Waterweg Wonen is sinds  
1 maart 2019 gestopt. Deze gaf advies als huurders en Waterweg 
Wonen het na een klacht samen niet eens werden. Er is nu een 
nieuwe, regionale commissie die de taak overneemt. Hans Roelfs en 
Joh. Dost waren de laatste negen jaar om de beurt voorzitter van de 
geschillencommissie. Zij vertellen over deze verandering. 

Daniël Roos
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Nieuw Regioakkoord Wonen 2030

Zo houden we genoeg betaalbare 
woningen in regio Rotterdam

Op 30 januari 2019 tekenden 14 gemeenten en bijna alle woningcorporaties van Maaskoepel het 
Regioakkoord Wonen 2030. Daarin staat dat er genoeg betaalbare huurwoningen moeten blijven. 
Waterweg Wonen en de Huurdersraad zijn blij met dit akkoord.

Welke gemeenten doen mee?
Bij Maaskoepel horen woning-
corporaties in de gemeenten 
Albrandswaard, Barendrecht, 
Brielle, Capelle aan den IJssel, 
Hellevoetsluis, Krimpen aan den 
IJssel, Lansingerland, Maassluis, 
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 
Nissewaard, Vlaardingen en 
Westvoorne.

www.WoonnetRijnmond.nl is de 
website van Maaskoepel. Zoekt u 
een sociale huurwoning, dan vindt 
u op die website het aanbod in 
deze 14 gemeenten. 

Zo’n akkoord sluiten is niet makkelijk. 
Elke gemeente en iedere corporatie 
heeft zijn eigen plannen voor sloop, 
verkoop en nieuwbouw. Samen 
hebben de corporaties in de 14 
gemeenten (zie kader) duizenden 
sociale huurwoningen in de regio. 
Gaat iedereen zonder overleg aan de 
slag met slopen of verkopen, dan 
blijven er mogelijk niet genoeg 
betaalbare woningen over. 

Kwaliteitsslag
Bas van Rosmalen van Waterweg 
Wonen: “Als alle plannen doorgaan, 
zou dat kunnen gebeuren. Dit akkoord 
is een eerste stap om dat te 
voorkomen. Voor ons is dat belangrijk. 
Vlaardingen heeft in verhouding tot 
andere gemeenten namelijk veel 
goedkope sociale huurwoningen. Wij 
hebben met de gemeente afgesproken 
om dat aantal tot 2030 te krimpen. 

Zo maken we een kwaliteitsslag in de 
stad en komt er meer variatie in de 
wijken. Maar dat doen wij alleen als er 
op andere plekken voldoende sociale 
huurwoningen bijkomen.” 

Voldoende aanbod in Vlaardingen
Iedere gemeente gaat nu zijn plannen 
iets aanpassen. Zo gaan bijvoorbeeld 
Lansingerland en Barendrecht - waar 
weinig sociale huurwoningen zijn - 
extra bijbouwen. De provincie 
Zuid-Holland helpt met subsidies en 
houdt toezicht.

Van Rosmalen: “Ook in Vlaardingen 
sturen we het Actieplan Wonen bij. We 
willen wat minder woningen slopen en 
wat meer nieuwe betaalbare huur -
woningen bouwen. Dat gaan wij 
bespreken. De gemeente zorgt voor 
extra woningen voor huishoudens met 
een hoog inkomen. Zo kunnen wij 

samen Vlaardingen blijven vernieuwen 
én voldoende betaalbare woningen 
voor onze huurders houden.” n
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Volg onze Facebook- 
         pagina voor leuke  
tips en weetjes!

Bep is een van de bewoners 
die vanaf het begin in de 
Hoofdstedenbuurt in de Holy  
woont. Dit jaar al 50 jaar! En 
ze woont er met zoveel plezier, 
dat ze nooit meer weg wil.

Bep is geboren en getogen in  
Vlaardingen. Na haar trouwen is ze 
met haar man in Maassluis gaan 
wonen. Toen er kinderen kwamen, 
werd het huis te klein. In Vlaardingen 
konden ze een woning krijgen in de 
Hoofdstedenbuurt. En zo kwam Bep 
50 jaar geleden terug naar  
Vlaardingen. 

De huurprijs weet Bep nog precies! 
“We moesten toen 231 gulden voor de 
huur betalen en 3 gulden erbij voor de 
geiser. Dat was toen een boel geld.”
Holy zag er toen heel anders uit dan 
nu. Er was nog maar weinig 
gebouwd. Bij het flatgebouw lag een 
grote zandvlakte. “Geweldig voor 
kinderen, die dan ook geregeld onder 

de modder thuiskwamen. En als het 
waaide, waaide het hier extra hard 
omdat er verder geen bebouwing om 
ons heen was. Soms zag je het water 
in het aquarium zelfs heen en weer 
gaan!”, vertelt Bep.

Gezellig
Bep wil hier niet meer weg. “Het is 
hier heel prettig wonen. Na de 

renovaties is het nog beter geworden. 
Minder koud doordat de muren  
geïsoleerd zijn en er dubbel glas is 
gekomen. Het huis heeft een fijne, 
grote keuken, en het uitzicht is 
prachtig.” Ook gaat Bep met veel 
plezier af en toe naar de koffiecorner, 
die draait op vrijwilligers. 
“Gezellig met elkaar kaarten maken. 
En soms ook met elkaar op pad.” n

“50 jaar geleden stormde het altijd flink in de Holy!”

Bep: “Het huis heeft een fijne, grote keuken, en het uitzicht is prachtig.”
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Benieuwd naar onze koopwoningen? 

Laat de lente maar komen!
Wist u dat u uitgebloeide voorjaarsplantjes die u gezellig in 
huis had staan, in uw tuin kunt planten? Of in een balkonbak? 
Dan komen het jaar erop de narcissen, krokussen of hyacinten 
opnieuw op. Hoe leuk is dat!

En wilt u nog deze zomer mooie zomerbloemen in de tuin of op het balkon? 
Plant dan in de lente bloemzaden. Maar let op: doe dit pas na de laatste 
nachtvorst (mei). n

Nog een leuke lentetip!
Van houten pallets kunt u mooie 
bloembakken maken. Zet ze bijvoor-
beeld rechtop tegen de muur of 
schutting en plant er fleurige 
bloemen in. Heel decoratief! n

Bekijk het laatste koopaanbod op onze website:  
www.waterwegwonen.nl/ik-wil-kopen/ Foto: Robert Schumanring nabij winkelcentrum De Loper.
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Kindvriendelijk, veilig en groen, 
dat is De Nieuwe Vogelbuurt. 
Deze buurt is de toekomst en 
het thuis van jonge gezinnen, 
starters en doorstromers.

Uitgebroed
Op Valentijnsdag, de dag van de liefde, 
stapten de nieuwe huiseigenaren van 
De Broedvogel fase 5 over de drempel 
van hun nieuwbouwhuis. De nieuwe 
buren van De Nieuwe Vogelbuurt 
nemen snel intrek in hun nieuwe nest.

Start volgend broedseizoen
Fase 5 is af, tijd voor de volgende stap. 
De bouw van De Broedvogel fase 6 is 
gestart! De 16 duurzame eengezinswo-
ningen met zonnepanelen, ruime 
voor-en achtertuin en chique archi-
tectuur komen aan de Reigerlaan en 
Torenvalklaan. Begin maart is gestart 
met het heiwerk. Het plan is om de 
woningen eind dit jaar op te leveren.

Fase 6 is de laatste fase van het 
deelplan De Broedvogel. Het is tijd 
voor een nieuwe vogel in De Nieuwe 
Vogelbuurt. Aan de Patrijsstraat, 

Meeuwenstraat en Spechtlaan wordt al 
flink gesloopt om ruimte te maken 
voor de toekomstige nieuwbouw. 
Duurzaamheid staat in deze fase nog 
meer centraal. Alle nieuwe woningen 
worden gasloos en voorzien van extra 
zonnepanelen op het dak.

Alle betrokken partijen zijn druk bezig 
met de ontwikkelingen van de toekom-
stige deelplannen. Er is een aantal 
vraagstukken waar we aandacht aan 

Broeden in 
De Nieuwe Vogelbuurt

De vlaggen hangen uit bij de oplevering van de huizen van fase 5.

moeten geven, zoals de geluids- en 
duurzaamheidseisen. Het is daarom 
nog niet mogelijk om een voorspelling 
te geven wanneer de volgende start 
verkoop plaatsvindt.

Vogel zonder naam
Het kiezen van een naam voor onze 
nieuwe vogel is lastig. Weet u een 
leuke naam? Stuur deze dan via een 
privébericht op www.facebook.com/
denieuwevogelbuurt. 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 28 april 2019.
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: Zorg in het nieuwe jaar ook een 
beetje voor elkaar!

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

!

!

Activiteit, Baas, Bedrijfsplan, 
Bestuiving, Betaalbaar, 
Bewonersavond, 
Bliksemstage, Bloembol, 
Boot, Boterbloem, 
Broekpolder, Doorstroming, 
Finale, Gelukslab, 
Geschillencommissie, 
Handtekening, 
Hoofdstedenbuurt, 
Huurdersraad, Hyacint, 
Idee, Inspiratie, Jeugdzeilen, 
Kalfje, Keukenhof, Klantvisie, 
Koffiecorner, Kompassie, 
Krokus, Kunstenaars, 
Lammetjes, Leefbaarheid, 
Lentebode, Leuk, Loot, 
Maaskoepel, Marnixflat, 
Narcis, Plezierig, Positief, 
Projecten, Prijswinnaar, 
Regioakkoord, Regionaal, 
Rookmelder, Samenwerken, 
Sollicitatie, Statushouders, 
Talenten, Tulp, Uitzicht, 
Urgentie, Verbetering, 
Verduurzamen, Verhuizen, 
Visie, Vogelbuurt, Voorjaar, 
Woningverdeling, 
Woongeluk, Woonomgeving, 
Zon



1 5m a a r t  2 0 1 9

Wist u dat 1 dag per week geen vlees 
eten veel CO2-uitstoot scheelt?
Een dagje geen vlees eten is goed 
voor dieren, maar zeker ook voor het 
klimaat. Eet u 1 kilo rundvlees minder 
in de week? Dan bespaart u direct 
CO2. Net zoveel als de uitstoot van 
een autorit naar Maastricht. 

Wist u dat 5 minuten  
douchen écht genoeg is?
Zet de wekker of gebruik een douche-
zandloper. En met een waterbespa-
rende douchekop verbruikt u nog 
minder water.

Wist u dat u veel geld kunt  
besparen met zuinig wassen?
Het is voordeliger om met een volle 
wastrommel te wassen. En veel 
wasgoed wordt prima schoon op 30 
graden. Hoe lager de temperatuur, 
hoe lager het energieverbruik. n

Weetje

Veelzijdig Vlaardingen
Zomercursus 
jeugdzeilen 
op het 
Bommeer
Om te leren zeilen hoef je echt 
niet naar Friesland. Dat kan 
gewoon in de Broekpolder in 
Vlaardingen. Stichting Bommeer 
organiseert elke zomer leuke 
cursussen voor de jeugd. Het 
clubhuis is aan de Broekkade 4, 
dichtbij Holy. Kinderen vanaf  
8 jaar met zwemdiploma A en B 
zijn van harte welkom. 

Laura Ballemans is een van de enthou-
siaste instructeurs: “Wij hopen dat wij 
dit jaar weer veel kinderen mogen leren 
zeilen. Ons team staat al te stuiteren 
van enthousiasme. We hebben het altijd 
zo leuk met elkaar. Afgelopen zomer 
hadden we geluk met het warme 
zomerweer. En als er even geen wind 
is? Geen probleem. Bij zeilen horen ook 
activiteiten waar je geen wind voor 
nodig hebt. Zoals het leren omslaan 
met de boot. Of de boot leren kennen 
aan de hand van spelletjes. Leerzaam 
en vaak ook heel grappig.” 

“Kinderen kunnen bij ons verschillende 
zeildiploma’s halen. Wij hebben 15 
Optimisten. Dat zijn kleine zeilbootjes 
waar de kinderen van 8 tot 12 jaar mee 
lessen. Kinderen tussen de 13 en 17 
jaar krijgen les in een van onze Valk-zeil-
boten. Daar kunnen vier cursisten in. Er 
is altijd voldoende begeleiding 
aanwezig. Ouders kunnen hun kinderen 
dus met een gerust hart bij ons achter-
laten”, eindigt Laura Ballemans.

Open dag
Op zaterdag 18 mei organiseert de 
Stichting Bommeer een open dag. 
Ouders kunnen met hun kinderen zien 
en beleven hoe het is om te zeilen.  
Kijk voor meer informatie op  
www.bommeer.nl/jeugdzeilen. n Leer zeilen op het Bommeer!

duurzaamheids

Waterweg Wonen doet veel aan duurzaamheid. Maar wat kunt u zelf doen?  
Hier een paar tips. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee!



 

W a t e r m e r k

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  
Geschillenadviescommissie. 

Alle informatie kunt u lezen op de 
website: www.geschillenadvies.com 

Een geschil kunt u voorleggen aan:
Geschillenadviescommissie
Postbus 18
2650 AA Berkel en Rodenrijs 
info@geschillenadvies.com

 
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

De verhuizing naar de flat in de Albertine 
Agneslaan in Holy ging niet zonder slag of 
stoot. “We zijn nu heel tevreden met ons 
nieuwe huis. Maar de verhuizing was 
verschrikkelijk”, vertelt Cor Maarleveld. Joop 
van Dorp vult aan: “Ja, boven een leeftijd 
van 75 jaar is verhuizen niet makkelijk. We 
zijn nog aan het bijkomen”. 

Mooi uitzicht
“Ons oude huis stond vol met eigen werk. En 
spullen die we in de loop van de jaren 
hadden verzameld. Dat verhuis je niet 
zomaar. Waterweg Wonen speelde een 
belangrijke rol om dit voor elkaar te krijgen. 
Daar zijn we ze nog steeds heel dankbaar 
voor”, gaat Cor Maarleveld verder. 
“Nu we er eenmaal zitten, zien we ook wel 
de voordelen. We wonen twaalf hoog en 
hebben een fantastisch uitzicht. We kunnen 
dagelijks genieten van de wolkenluchten die 
voorbijtrekken. In het verleden gingen wij 
daarvoor in de Broekpolder zitten. Nu hoeven 
we alleen maar uit het raam te kijken. Dat 
vinden we een groot genot”, legt Joop van 
Dorp uit. 

Rijke carrière als kunstenaars
De heren zijn geen onbekenden in Vlaar-
dingen. Zij hebben allebei een mooie 
carrière als kunstenaar achter de rug. Cor 
Maarleveld is bekend om zijn penteke-
ningen van (Vlaardingse) gebouwen. Zijn 
werken zijn precies en gedetailleerd. Een 
aantal is terug te vinden in het Stadsarchief. 
Joop van Dorp maakt vooral abstracte schil-
derijen en werkt het liefst met acrylverf. 
Beiden exposeerden nog niet zo lang 
geleden in Galerie De Duig aan de 
Landstraat in Vlaardingen. 

Samenwerken
Hoewel de kunstenaars ieder hun eigen 
projecten hebben, werken ze ook regelmatig 
samen. Zo maakten ze samen het Mensen-
rechtenmonument aan de Hofsingel. Ook 
werkten zij beiden aan de schilderingen voor 
het Zonnehuis en schetsontwerpen voor het 
Stiltecentrum van de Willibrordparochie. 
“Hoewel wij een eigen stijl hanteren, kunnen 
wij goed samenwerken” n

“Ons nieuwe uitzicht is   
een enorme inspiratie”

Sinds september 2018 zijn de kunstenaars Joop van Dorp (83) en  

Cor Maarleveld (79) huurders van Waterweg Wonen. Vorig najaar  

moesten zij helaas uit hun woning aan de Markt. Het gebouw  

waarin zij woonden was namelijk onderdeel van een grote renovatie.  

Cor Maarleveld (links) en Joop van Dorp (rechts)

Ook ’s middags geopend


