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Van de redactie

Partner in prettig wonen
Iedereen heeft graag een goed onderhouden woning. En iedereen wil wonen
zoals hij dat zelf prettig vindt. De ene bewoner verwacht van ons vooral goede
en adequate dienstverlening. Een ander wil graag dat wij meer zichtbaar zijn in
de buurt. Bijvoorbeeld door samen met bewoners en andere partijen ervoor te
zorgen dat de omgeving schoon, heel en veilig is. Wat uw wensen ook zijn;
wij zijn graag uw partner in prettig wonen. Dag in, dag uit zetten onze
medewerkers zich daarvoor in. Met veel enthousiasme, want prettig wonen
wil iedereen!
In ons bewonersblad Wonen geven wij u twee keer per jaar informatie over
onderwerpen die voor u relevant zijn. We laten graag zien wat we doen en
waarom we dat doen. In deze editie van Wonen leest u aan de hand van een
aantal praktische voorbeelden hoe wij ons maatschappelijk, duurzaam en
sociaal inzetten.

Van Den Haag naar uw woning: hoe werkt de huurverhoging?

Elk jaar bepaalt de regering het beleid voor de huurverhoging. Op basis daarvan
passen wij op 1 juli de huurprijs van uw woning aan. We houden bij de huurverhoging zoveel mogelijk rekening met uw financiële situatie. Want we willen
wonen voor u betaalbaar houden.

Woonbron en Humanitas Huisvesting fuseren

Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) en Woonbron willen samen verder.
De woongebouwen van SHH komen dan onder beheer van Woonbron. Lees
in deze Wonen waarom we dat doen en wat dat betekent voor de huurders
van SHH.

Duurzaam en enthousiast

Wij gaan voor duurzaam. Ook onze huurders willen we graag enthousiast maken
voor deze groene missie. Zo kunt u bijvoorbeeld zonnepanelen van ons huren.
Een tevreden bewoonster deelt haar ervaringen met u.

Hulp achter de voordeur

Als een bewoner zichzelf (tijdelijk) niet goed kan redden, steken wij graag een
helpende hand uit. Dat doen we in samenwerking met onze partners. In deze
editie vertellen wij hoe we bewoners ondersteunen bij prettig wonen.
Wij wensen u veel leesplezier en alvast een mooie zomer toe. n
Redactie Wonen

U kunt ons ook volgen
via Facebook, Twitter
en YouTube
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Hoe werkt huurverhoging?
De regering bepaalt binnen welke grenzen de huren

Elk jaar bepaalt de regering het beleid voor de huurver-

worden verhoogd. Maar voordat duidelijk wordt

hoging. Op basis hiervan passen wij op 1 juli de huurprijs

welke voorschriften de overheid maakt, denken

van uw woning aan. We houden bij de huurverhoging
zoveel mogelijk rekening met uw financiële situatie.
Want we willen wonen voor u betaalbaar houden.

wij al na over de huurverhoging. Wij vinden het
belangrijk om zo goed mogelijk rekening te houden
met uw financiële situatie. Bewoners met een laag
inkomen proberen we te ontzien. Voor bewoners
met een hoger inkomen geldt een hogere huurverhoging. Ook houden we rekening met de
kwaliteit van uw woning vergeleken met uw

‘Jullie zeggen dat jullie wonen betaalbaar
willen houden. Waarom verhogen jullie dan
toch de huren?’

Er zijn verschillende redenen waarom het nodig is om
de jaarlijkse huurverhoging door te voeren. Inflatie,
bijvoorbeeld. Ook Woonbron heeft te maken met stijgende prijzen. Maar het is ook nodig om geld over te houden
om woningen te renoveren en om nieuwe woningen bij
te bouwen.

‘Niet alle woningcorporaties kiezen voor een
beperkte, gematigde verhoging voor de laagste
inkomens. Waarom doet Woonbron dat wel?’

Wij spreken vaak met onze huurders. En we horen dan
dat sommige mensen elke maand alles op alles moet zetten om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij vinden dat
iedereen recht heeft op een goede en betaalbare woning.
Daarom beperken wij de verhoging. Ook dit jaar vragen
wij een lagere gemiddelde huurverhoging dan wettelijk
is toegestaan. Hopelijk zorgen we zo voor minder druk op
de financiële situatie van huurders die het al niet breed
hebben. Wij voelen ons hiervoor verantwoordelijk en we
vinden dit belangrijk.

‘Bij de huurverhoging houden jullie rekening met
mijn financiële situatie. Wat betekent dat?’

Hiernaast ziet u een overzicht van de verhogingspercentages. We vinden het terecht dat de mensen die met een
hoger inkomen in een sociale huurwoning wonen ook
meer huurverhoging krijgen. Als uw bruto jaarinkomen
hoger is dan € 41.056, als u niet AOW-gerechtigd bent en
als uw huishouden uit minder dan vier personen bestaat,
geldt voor u een huurverhoging van 5,4%.
Overige bewoners krijgen een lager percentage huurverhoging. Voor de meeste bewoners geldt een beperkte
huurverhoging. Het verhogingspercentage bepalen wij
aan de hand van het huurbedrag dat u betaalt in verhouding tot de zogenaamde ‘beleidshuur’ (zie volgende
vraag). Dit leidt tot verschillende percentages verhoging.
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huidige huurprijs.

‘door het op deze manier aan te pakken,
krijgt een groot deel van onze klanten
geen of een beperkte huurstijging’

‘Wat is beleidshuur en wat heeft het te maken
met de huurverhoging?’

De beleidshuur van uw woning is de huurprijs waarvan
wij vinden dat die past bij de kwaliteit van uw woning.
Dit kan een hoger bedrag zijn dan de netto huurprijs die
u betaalt, maar kan ook hetzelfde of lager zijn. Betaalt u
meer dan de beleidshuur? Dan verhogen wij uw huur niet.
Betaalt u minder dan de beleidshuur? Dan bepalen wij
het percentage huurverhoging op basis van het verschil
tussen uw netto huurbedrag en de beleidshuur. Hoe
groter het verschil, hoe meer huurverhoging. In alle
gevallen is uw huur lager dan de maximaal toegestane
huurprijs. In de afbeelding hiernaast ziet u de
percentages van de verhoging.

Meer informatie over de huurverhoging die voor
u geldt, vindt u in de huurverhogingsbrief die u
onlangs ontving. Ook kunt u meer informatie
vinden op www.woonbron.nl/huurverhoging.

Van Den Haag naar uw woning

Huurverhoging 2018
Verhogingen per 1 juli 2018:
Huurverhoging

Den Haag

bedenkt en stelt kaders

Huurwoningen sociaal

0%
1,9%
2,5%
3,9%

Woonbron

overlegt met de CPRW en stelt vast

Overig

5,4%
1,2%

Voor huurders in de categorie

% klanten

Boven beleidshuur

20

80% - 100% beleidshuur

39

60% - 80% beleidshuur

26

< 60% beleidshuur

2

Inkomens boven € 41.056

5

Vrije sector huurwoningen en niet-woningen

9

Bezwaar?
Bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging? Maak dit dan
vóór 1 juli 2018 met een bezwaarschrift kenbaar bij Woonbron.
We raden u aan eerst te controleren of uw bezwaar kans van
slagen heeft. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken op
grond van technische gebreken aan uw woning. Ook kunt u
geen bezwaar maken als u een vrije sector woning of nietwoning huurt.

Huurders

De huurverhogingscheck doet u op www.huurcommissie.nl.
Informatie over de verhoging en bezwaarmogelijkheden vindt
u op www.woonbron.nl.

worden geïnformeerd
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Waar ging uw huur
naartoe in 2017?
Saldo

Verhuur en beheeractiviteiten

€116 / 23%

€ 52 / 11%
Verhuurders- en
saneringsheffing

€ 42 / 8%

Rente

€ 109 / 21%
Uitgaande van
een gemiddelde
huurprijs van

€ 514
Leefbaarheid

Onderhoud

€ 15 / 3%

€ 145 / 28%

Overige organisatiekosten

€ 1 / 0%
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Belastingen en
verzekeringen

€ 35 / 7%

Woonbron en Humanitas
Huisvesting willen samen verder
Binnenkort is het hopelijk zover: Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) en Woonbron
gaan samen verder. De woongebouwen van SHH komen in dat geval onder beheer van
Woonbron. “Een mooie oplossing voor onze huurders”, stelt Nicky Moesman, Manager
Wonen en Onderhoud van SHH. “Woonbron heeft oog voor de woonbehoefte van
ouderen en kwetsbare mensen en kan als grotere corporatie veel voordelen bieden.”
SHH heeft circa 2.500 sociale huurwoningen,
vrije sector huurwoningen, zorgeenheden en
bedrijfsruimten in de Rotterdamse regio.
Voorheen traden SHH en zorgorganisatie
Humanitas samen op als één organisatie. Door
financiële problemen in deze organisatie gingen
beide onderdelen in 2015 zelfstandig verder.
SHH vroeg een saneringssubsidie aan bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
en ging op zoek naar een geschikte fusiepartner. Die werd gevonden in Woonbron.
“Woonbron is een vertrouwde naam in veel
van onze wijken en bovendien een corporatie
waar kwetsbare mensen op kunnen rekenen”,
vertelt Nicky. “Een groot deel van onze huurders
is afhankelijk van zorg of heeft een bijzondere
hulpvraag. Het merendeel van hen is 70-plus.
Voor hun huisvesting zijn zij bij Woonbron in
goede handen.”

‘de bewoners van humanitas
huisvesting zijn bij woonbron
in goede handen’
Onderhoud op orde brengen

Wat gaan de bewoners merken van de
verandering? “Woonbron heeft een gematigd
huurprijsbeleid. Daardoor stijgen de huren bij
Woonbron minder hard dan bij SHH het geval
zou zijn. Mooi is ook dat onze onderhoudsplannen nu gewoon doorgaan, inclusief het inlopen
van het achterstallig onderhoud. Woonbron
hanteert vaste kwaliteitsnormen op het gebied
van ‘schoon, heel en veilig’. Daardoor verbeteren ook de portieken en algemene ruimtes in
de SHH-gebouwen. Verder is de klantenservice
van Woonbron de hele dag bereikbaar en heeft
Woonbron een eigen onderhoudsdienst.”

Positieve bijdrage

"Het uitgangspunt is dat een fusie met SHH
de huurders van Woonbron geen geld kost.
De woningcorporatiesector moet garant staan
voor de huidige tekorten bij SHH. Woonbron
wil er niet beter of slechter van worden", vertelt
Gert Nobel, projectmanager voor het interne
fusieproces bij Woonbron.
“Wij zijn blij dat we met deze fusie een positieve bijdrage kunnen leveren voor de bewoners
van Humanitas. Een nieuwe afdeling binnen
Woonbron gaat deze bewoners ondersteunen.
Om zaken te regelen, kunnen de bewoners
terecht op de website van Woonbron. En net
zoals ze gewend zijn bij SHH, komen onze
beheerders ook persoonlijk langs in de
woongebouwen.” n
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‘Onze woningen staan er weer fris en strak bij’

Forse opknapbeurt in Beverwaard
Kozijnen, deuren, ramen, verlichting, cv-ketels, tuinhekken en terrastegels. Er is heel wat
vernieuwd bij het groot onderhoudsproject VvE 055 in Beverwaard (Rotterdam). Naast
huurders van Woonbron wonen er ook huiseigenaren in deze gebouwen. Eenentwintig
portieken staan er weer fris en strak bij. De uitstraling van de gebouwen is moderner en
ook in de woningen zelf zijn de voorzieningen aangepast. Alle woningen hebben nu een
HoogRendement (HR)-ketel en een apart mechanisch ventilatiesysteem.
De bovenwoningen zijn voorzien van een videofoon.

8 | wonen

Wendy Wendersteyt woont sinds 2013 met
haar drie kinderen aan de Neercanneplaats
‘mijn energierekening is veertig
procent lager geworden’

“Onze woningen staan er weer fris en strak bij. Ik ben vooral
blij met de zuinige HR-ketel en de betere isolatie door de
nieuwe kozijnen en ramen. Mijn energierekening is maar liefst
veertig procent lager geworden! Natuurlijk brengt zo’n groot
onderhoudsproject rommel met zich mee. Ik ben één keer naar
de uitvoerder gestapt toen er glas voor mijn deur was blijven
liggen. Maar dat is toen meteen netjes opgeruimd, de service
was prima. Vorige zomer was het werk in volle gang en kon ik
niet veel aan mijn tuin doen. Maar de nieuwe tuinhekken en
de poort zien er nu mooi uit. Zo gauw ik tijd heb, ga ik in mijn
tuin aan de slag. In de zomer kan mijn zoontje dan weer lekker
buiten in zijn zwembadje spelen.”

Wilma Kortram woont sinds 1981 aan de
Nijenrodeweg
‘die nieuwe kozijnen en ramen zijn
heerlijk om schoon te maken’
‘Ik ben 75 jaar en niet meer zo sterk als vroeger. Daarom vind
ik het heerlijk dat de nieuwe kunststof kozijnen en ramen zo
gemakkelijk zijn schoon te maken. Voordat de aannemer in
mijn woning kon beginnen, moesten mijn meubels worden
verplaatst en afgedekt. Ik kon dat niet alleen en heb Woonbron
om hulp gevraagd. Dat was geen probleem, er kwam iemand
langs en het was zo gepiept. Het is nu ook warmer en behaaglijker in huis. Dat vind ik heel fijn, want ik ben een echte
koukleum. Ook werkt het nieuwe ventilatiesysteem veel beter.
De spiegel in de badkamer beslaat niet meer tijdens het
douchen. Al met al ben ik dik tevreden met het resultaat.’
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Wij gaan voor duurzaam. Om onze
huurders ook enthousiast te maken
voor deze groene missie, kunt u
zonnepanelen van ons huren. Voor
huurders van een eengezinswoning
een interessante gedachte. Met deze
panelen kunt u namelijk op een
voordelige en milieuvriendelijke
manier eigen stroom opwekken.
Goed voor de portemonnee én het
milieu.

Verdien aan de zon
De energierekening drukt steeds zwaarder op de
woonlasten van onze klanten. Dat zien wij. Op de
energie-tarieven hebben wij helaas geen invloed.
Wel kunnen we er samen voor zorgen dat deze lasten
binnen de perken blijven. U kunt bijvoorbeeld
bewuster omgaan met uw verbruik. En wij gaan
er geleidelijk aan voor zorgen dat onze woningen
minder elektriciteit en warmte gebruiken. Door te
renoveren, bijvoorbeeld. Renovatie benutten we
zoveel mogelijk om meteen isolerende maatregelen
te treffen in beglazing, gevels, daken en vloeren.
En we doen er nog een schepje bovenop: huurders
van eengezinswoningen kunnen namelijk zonnepanelen van ons huren. Daarvoor moet u wel geselecteerd worden, want niet alle woningen zijn hiervoor
geschikt. Per jaar selecteren wij een aantal straten
die in aanmerking komen voor zonnepanelen.
Bewoners ontvangen een brief met een aanbod.
Huren van zonnepanelen is interessant. Wij schaffen
de panelen aan en zorgen voor het onderhoud.
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Huurders betalen ons per maand een vast bedrag.
Dit stijgt overigens niet met de jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast garanderen we de huurder een
hoeveelheid zonnestroom per jaar. De energierekening zal ongetwijfeld lager uitpakken.
En, de besparing op de energierekening is zeker
hoger dan de huurprijs van de panelen!

Adviseur duurzaamheid, Frits Schneider, geeft antwoord op vragen
die vaak aan ons worden gesteld.
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor zonnepanelen?
Of uw woning geschikt is, hangt onder andere af van de ligging van uw dak. Daarnaast
worden het materiaal en de staat van het dak meegenomen in de beoordeling.
Kan ik zonnepanelen rechtstreeks bij Woonbron aanvragen?
Nee, u kunt geen zonnepanelen bij ons aanvragen. Wij maken jaarlijks een selectie van
straten die hiervoor in aanmerking komen.
Wat kost het huren van zonnepanelen?
Als u zes zonnepanelen huurt, kost dat € 14 per maand, € 168 per jaar. Dit bedrag ligt vast
en stijgt niet mee met de jaarlijkse huurverhoging.
Blijft het huurbedrag altijd hetzelfde?
Het bedrag wordt nooit hoger. Alleen wanneer de gemiddelde stroomprijs van de energieleveranciers onder de € 0,12 per kWh komt, zullen wij de huurprijs verlagen.
Ik zit prima bij mijn huidige energieleverancier. Ik wil daar graag klant blijven. Kan dat?
Dat blijft u sowieso. Wel is het verstandig dat u aan uw energie-leverancier meldt dat u
zonnepanelen heeft.
Wordt mijn maandelijkse voorschot bij de energieleverancier aangepast?
Dit gaat niet automatisch. U kunt uw energieleverancier vragen uw voorschotbedrag
aan te passen.

‘Lawaaierig? Welnee, kom zelf luisteren!’
Een nieuwsgierige buurtbewoner legt zijn oor te luister in het huis van Lydia
de Koning. Of haar gloednieuwe elektriciteits-voorziening op zonnepanelen
wel echt zo stil is als zij beweert. “Sommige buurtgenoten wilden eerst geen
zonnepanelen omdat het systeem volgens berichten in de media herrie zou
maken. Onzin, het werkt geruisloos. Ik heb mijn buren uitgenodigd om zelf
te komen luisteren.”

Groen en goedkoop

Lydia de koning: "Hoe meer mensen zonne-energie gebruiken,
hoe schoner de wereld"

Sinds december 2017 liggen er zonnepanelen op het dak
van het huis van Lydia de Koning en haar gezin in de wijk
Buitenhof (Delft). Uit enthousiasme voor zonne-energie
is ze nu buurtambassadeur.

Belangrijker voor Lydia: zonne-energie is groen en goedkoper dan gewone
energie. Natuurlijk, de lagere energiekosten vindt Lydia mooi meegenomen.
Maar vooral is ze blij voor het milieu. “Een prachtig initiatief vind ik dit van
Woonbron. Hoe meer mensen zonne-energie gebruiken, hoe schoner de
wereld. Alle beetjes helpen. Ik merk dat ik hierdoor nog bewuster ben als
het gaat om mijn bijdrage. Daarom wil ik nu gaan overstappen van gas naar
elektrisch koken.”

Netjes en efficiënt

Woonbron gaf bewoners in Lydia's straat de keuze om zonnepanelen te laten
plaatsen. Lydia zei meteen volmondig ja. Ze heeft geen moment spijt gehad.
Ook over de installatie van het systeem is ze tevreden. “Ze hebben onder het
dak in de kast een klein kastje zo groot als een gids geïnstalleerd en een kabel
naar de meterkast getrokken. De monteurs werkten efficiënt en lieten ons
huis netjes achter.”

Overtuig jezelf

Twijfelaars trekt Lydia graag over de streep. “Als er bewoners uit de straat
geïnteresseerd zijn, mogen ze bij mij komen kijken en luisteren. En zichzelf
overtuigen.”

wonen | 11

Bewoners doen en
denken mee
Huurders verenigen zich op allerlei manieren. Misschien heeft u een
WhatsApp-groep met uw buren of bent u lid van een Facebookpagina
van uw gebouw. En zo zijn er ook huurders die willen meepraten over
het beleid van Woonbron. Dat kan via de bewonersraad van Woonbron:
CPRW (Concernparticipatieraad Woonbron).
In de vorige Wonen plaatsten we een oproep voor nieuwe leden.
Die wierp zijn vruchten af: er zijn vijf nieuwe leden bijgekomen.

“Wij zijn altijd heel blij als huurders willen
meedenken en meepraten”, vertelt Jaap
van Zwet. Sinds kort is hij projectleider bewonersparticipatie bij Woonbron. “Dankzij deze
gesprekken zorgen wij dat de bewoner een
stem heeft binnen onze organisatie.” Naast
Jaap staat Arie van Neutigem, secretaris van
de CPRW. Hij is al twintig jaar lid. “We wilden
de participatie vernieuwen, zodat de verscheidenheid van de Woonbronbewoners ook in de
bewonersraad goed tot zijn recht komt. Sinds
de oproep in het vorige magazine hebben we
nu elf leden in totaal, waarvan er vijf nieuw
zijn. Dat zorgt voor een frisse en kritische blik.”

Alle kennis in huis

Door de nieuwe lichting leden kwam Jaap
op het idee een aantal workshops te starten
voor de leden. “De beslissingen die Woonbron
maakt, zijn best ingewikkeld. Ook praat je
met de gemeenten over prestatieafspraken.
Ik wil dat de leden van de Raad snappen waar
we het over hebben. Ze mogen een dag meelopen met een complexbeheerder. Ze krijgen
een presentatie van een collega over ons
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onderhoudsbeleid, welk huis knappen we hoe
op en waarom? Hoe zit het met de Huurwet?
Maar we hebben het ook over de financiën.
De huidige huurverhoging, bijvoorbeeld.
Zo vergroten we de kennis van de leden.”

‘Wij zijn altijd heel blij
als huurders willen meedenken en meepraten’

krijgen dan je denkt.” Dat vindt ook Jaap:
“Hoe meer de huurders zich verenigen en
meepraten, hoe fijner het is voor ons.” Arie:
“En wij zijn op onze beurt blij met alle hulp
die Woonbron aanreikt om tot deze nieuwe
samenwerkingsvorm te komen.” n

Netwerk van bewoners

Wat staat er nu als eerste op de agenda?
Arie: “We willen nieuwe bewonersnetwerken
oprichten, die meer op regio-niveau actief
zijn. En natuurlijk blijven we de bewonersverenigingen en complexcommissies ondersteunen die al bestaan. Op dit moment vinden
veel bewoners dit soort participatie nog een
ver-van-hun-bed-show. Dat willen we dus
makkelijker voor ze maken. Er zijn allerlei
verenigingen en commissies.
Je kunt als bewoners meer voor elkaar

Meer weten over bewonersparticipatie
of de CPRW?
Kijk op www.cprw.nl.

bespaartips
• Dol op kleren, maar niet op de prijskaartjes?
Er is veel goede tweedehands kleding, vaak
voor een paar euro. Op rommelmarkten
(Meukisleuk.nl), maar ook bij een kringloopwinkel bij u in de buurt: bijvoorbeeld de
ReShare Store in Rotterdam of kringloopwinkel RataPlan in Delft.

Delen doe je samen!
Dankzij internet kunnen we slim besparen. Door met uw buren in contact te komen, kunt
u verschillende zaken lenen van elkaar, van gereedschappen tot auto’s. Dit kan zelfs met
het avondeten. Er zijn allerlei sites om met buurtgenoten in contact te komen. Plaats een
oproep of reageer, zo maakt u bovendien nog eens een gezellig praatje in de straat!
•	Niet het juiste gereedschap in huis of is uw stofzuiger kapot? U kunt allerlei
spullen voor in en om het huis lenen of huren via Peerby.nl.
•	Geen tijd om te koken of heeft u juist veel eten over dat voor een paar euro
opgehaald mag worden? Ga naar Thuisafgehaald.nl.
•	Zit u verlegen om een autorit of blijft die van u vaak ongebruikt staan?
Huur of verhuur een auto voor een mooie prijs op SnappCar.nl.

Goedkope
uitjes

• De Rotterdampas geeft korting op dagjes uit,
cursussen, etentjes... € 60 per jaar per persoon
(€ 5 bij een minimuminkomen). Ook geldig in Delft
en Dordrecht.
• Elke eerste zondag van de maand tussen 12.00 en
17.00 uur kunt u het Dordtse Stadhuis van binnen
bekijken.
• Nieuwsgierig naar vroeger? Ga gratis naar
Streekmuseum Jan Anderson, Kethelweg 50,
Vlaardingen.
• Filmliefhebbers opgelet: elke zaterdag gratis film
in de Centrale Bibliotheek Rotterdam,
14.00-16.00 uur.
• Bezoek van 25 t/m 27 mei het evenement
‘Dordt in stoom’. Met stoomboten, stoomtreinen
en stoombussen.

Leuke dingen voor (bijna) nop
•	Boeken lenen kost weinig: lid van de bibliotheek bent u vanaf
€ 23,50 per jaar. Gratis voor kinderen tot en met 18 jaar. Cd’s en
dvd’s leent u er voor een klein bedrag.
•	Stress? Wandelen maakt zen.
Gratis routes op anwb.nl/wandelen/wandelroutes.
•	Ga eens picknicken in het Delftse Hout, Park bij de Euromast
of de Biesbosch.
•	Lekker buitenspelen! Bijvoorbeeld bij Fort Drakensteijn (Schiedam),
speeltuin Westerhonk (Delft) of speeltuin Victorie (Dordrecht).

• Veel straten hebben tegenwoordig een
‘buurtbieb’, een kastje waarin bewoners
oude boeken kunnen achterlaten en een
nieuw exemplaar meenemen.
• Maak zelf wasmiddel: doe 3 liter heet water
en 500 gram groene zeep in een grote lege
wasverzachterfles. Goed schudden! (ongeveer 1 volle maatschep per wasbeurt.)

Contact
Hoe kan ik een storing doorgeven of een
reparatieverzoek doen? Ik heb last van mijn
buren en we komen er samen niet uit: wat nu?
Wij helpen u graag verder! Uw zaken met
Woonbron regelt u op een manier de het beste
bij u past.
Kijk op woonbron.nl voor onze contactgegevens.
Woonbron Delfshaven en Woonbron
Makelaars zijn verhuisd.
Op woonbron.nl/bereikbaarheid vindt
u de nieuwe gegevens en contactmogelijkheden.
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v.l.n.r. een bewoner, Suzan Daamen, Hidde Kielen en Sharon Cohen van De Uitvoeringsbrigade.

Ondersteuning voor
prettig wonen
Als ‘partner in prettig wonen’ zorgen wij voor
een fijne woning en buurt. Maar bij prettig wonen
komt meer kijken. Als een bewoner zichzelf
(tijdelijk) niet goed kan redden, steken wij ook
een helpende hand uit. Dat doen we in
samenwerking met onze partners.

Twee van zulke initiatieven zijn Helpende Handen en
de samenwerking met de Uitvoeringsbrigade. De
Uitvoeringsbrigade slaat in Spijkenisse Zuidwest een
brug tussen bewoners en hulpverleners. Suzan Daamen
van de Uitvoeringsbrigade: “Als mensen het moeilijk
hebben, merk je dat aan de sfeer op straat.” Sinds januari
2017 werkt Woonbron samen met dit initiatief. Ook de
gemeente Nissewaard en woningcorporatie De Leeuw
van Putten werken mee.

Aanpak Uitvoeringsbrigade

Suzan: “Woonbron vroeg ons op huisbezoek te gaan bij
bewoners met huurachterstanden, samen met de sociaal
beheerders. Achter huurachterstand gaan namelijk vaak
meerdere problemen schuil. Gezondheidsproblemen,
isolement, verslaving, het kan van alles zijn. Als bewoners
hulp nodig hebben, maken we samen met hen een plan.”
Eigen inzet
Met dat plan gaat de bewoner aan de slag, zelf of met
hulp. “Altijd op vrijwillige basis, en altijd met eigen inzet”,
vertelt Suzan. “Want als mensen zelf hun problemen
leren aanpakken, groeit hun zelfvertrouwen. Alleen dan
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kunnen ze problemen écht oplossen.” De mensen die de
Uitvoeringsbrigade helpt, zijn blij met het luisterend oor
en de ondersteuning.

Hulp achter de voordeur en in de wijk

Helpende Handen

Met initiatieven als Helpende Handen en de Uitvoeringsbrigade
willen wij de leefbaarheid in de wijken verbeteren en prettig
wonen ondersteunen. We ondersteunen meerdere initiatieven.

Oud-Mathenesse heeft sinds 2015 extra handjes, die
bewoners helpen bij klusjes die ze (tijdelijk) niet zelf
kunnen. Cliënten van Pameijer met een verstandelijke
beperking vormen het Helpende Handen-team. Ze doen
boodschappen, maken tuinen netjes, of ruimen kelderboxen op. Rinus Luneburg, leer-werkcoach bij Pameijer,
ziet ‘zijn’ team groeien: “Ze zijn zelfstandiger geworden.
Boodschappen deden we eerst met de hele club; nu doen
twee teamleden dit. Ze zijn hartstikke trots.” Dat de
Helpende Handen gewaardeerd worden, is te merken
aan alle chocolaatjes, bloemen en fooien.
Praktisch werk
De Helpende Handen zijn ontstaan voor praktische hulp,
maar doen veel meer dan dat. Zo is er dankzij hun scherpe
blik een wiettuintje ontruimd. Ook helpt hun werk eenzaamheid voorkomen: ze maken geregeld praatjes met
klanten, of drinken samen koffie. “En als we maaltijden
rondbrengen voor het buurthuis en er wordt niet opengedaan, melden we dat.” De wijkkrant noemde het team
treffend ‘De engelen van de wijk’. Rinus: “Met elkaar
maken we het hier nog beter.”

In april is Pameijer Werkt! gestart, een initiatief van Pameijer en
Woonbron. Pameijer-cliënten doen klusjes in de buitenruimte.
De teamleden maken stoepen of muren schoon of wieden
onkruid. Zo maken ze de wijk mooier en doen werkervaring op.
Op de Campus in Hoogvliet wonen vooral studenten. Maar ook
jonge statushouders en pleegjongeren, begeleid door Jeugdzorgorganisatie Enver. De jongeren leren van elkaar, bijvoorbeeld
koken of Nederlands. Daardoor kunnen ze beter meedoen aan
het leven in de maatschappij, nu en later.
Met Vindplaats Schulden helpt de gemeente Rotterdam
bewoners in IJsselmonde met de aanpak van beginnende
schulden. Woonbron werkt hiervoor samen met de gemeente.
Welzijnsorganisatie Bureau Frontlijn brengt de huisbezoeken.
In Beverwaard (Rotterdam) brengt Vroegsignalering bewoners
met beginnende huurachterstand in kaart, om een bezoek van de
deurwaarder te voorkomen. Medewerkers van welzijnsorganisatie
Pit010 en Woonbron brengen huisbezoeken om met de bewoner
de financiële problemen aan te pakken. Als er meer problemen
zijn, verwijst het wijkteam door naar andere hulpverleners.

Hulp nodig?
Heeft u problemen en komt u er niet uit? Of kan uw
buurtgenoot hulp gebruiken? Bel met onze
klantenservice, telefoon 088 966 00 00.
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Stadskloosterlingen Carnisse

Samen voor de wijk
Dominee Bernard van Verschuer (links) en bewoner Assilla Sies

Een lichte woonkamer met pasteltinten en stof met een zwarte stippenprint. Niet wat je verwacht bij het woord ‘klooster’. Maar het pas opgerichte Stadsklooster in Carnisse (Rotterdam)
is geen eeuwenoud gebouw met klokkentoren: het is gewoon een woongebouw, met vijftien
appartementen. De ‘kloosterlingen’ zijn moderne stadsbewoners die zich inzetten voor een
fijne buurt.
In het pastelkleurige appartement woont Assilla Sies,
sinds 10 februari. “Mijn broer stuurde me een krantenknipsel over het Stadsklooster, want ik zocht woonruimte.
‘Als het maar geen commune is’, dacht ik.” Het bleek juist
heel goed bij Assilla te passen: een woongemeenschap
voor alleenstaanden, die zich een middag of ochtend per
week inzetten voor hun buurt. Assilla: “Als je hulp nodig
hebt, is er altijd iemand dichtbij. En ik doe graag iets voor
mijn wijk. Verder eten we elke twee weken samen. De
sfeer is goed. Onze jongste bewoner is eind 20, de
oudste rond de 60.”

Tegen eenzaamheid

Het idee is van Bernard van Verschuer, dominee bij de
Laurenskerk. “Het viel me op dat niet alle alleenstaanden
een sociaal netwerk hebben. Vooral oudere alleenstaande
mannen. Zo kwam ik op het idee van een woonverband.
Met een groepje van de kerk zijn we toen met Woonbron
gaan praten.” Die waren enthousiast. Victor Dreissen,
gebiedscoördinator Charlois en Pernis, dacht aan Carnisse.
Woonbron stelde daar vijftien appartementen beschikbaar.
Bernard: “Ze worden er financieel niet beter van, maar
het maakt de wijk prettiger. Geweldig dat Woonbron
daar op deze manier aan bijdraagt.”
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Carnisse: opwaartse beweging

Bernard is positief over Carnisse. “Wij willen met het Stadsklooster de opwaartse beweging hier verder versterken.
Er is veel verloop, maar er komen nieuwe bedrijfjes op,
het buurtcentrum Huis van Carnisse is weer opgestart, er
zijn nieuwe cafeetjes... Met onze woongroep hopen we
een stabiele factor in de wijk te worden.” Hij benadrukt de
christelijke principes van het Stadsklooster: “Dat uit zich
vooral in de aandacht voor anderen.” Bewoners hoeven
zelf niet gelovig te zijn, zolang ze de principes maar
respecteren. De bewoners oriënteren zich nu op vrijwilligerswerk. Ze denken aan activiteiten voor de kinderen
en tieners in de wijk, filmavonden, of werken voor de
Voedselbank.

‘Als je hulp nodig hebt, is er altijd
iemand dichtbij’
Assilla: “We zijn nu met zes bewoners, en binnenkort
komen er twee mensen bij. Uiteindelijk willen we naar
vijftien man.” Bernard lacht. “Er wonen momenteel meer
vrouwen in het Stadsklooster, dus we willen vooral
mannen graag oproepen om eens te komen kijken.” n

Achter het toetsenbord
Social media is niet meer weg te denken. Woonbron heeft al tweeënhalf
jaar een team dat klaarzit om uw Facebook- of Twitterberichten te beantwoorden. Of er nu een :) of een :( achter staat! Wie zitten er eigenlijk achter
het toetsenbord? Klantadviseurs Saadia, Raoel en Ikram over hun werk:

‘Op onze prijsvragen krijgen we
enthousiaste reacties én leuke
foto’s toegestuurd.’

Saadia

‘We vinden het leuk
om via social media
met onze klanten te
praten!’

Raoel

‘Social mediaberichten zijn
natuurlijk heel anders dan
telefoongesprekken. Als je belt
hoor je emotie. Op je scherm
moet je de toon kunnen
inschatten.’
‘We reageren op elk berichtje!
Overdag sowieso binnen
anderhalf uur.’

‘We krijgen eigenlijk dezelfde
vragen als aan de telefoon
of per mail. Over reparaties,
overlast, huizenzoekers, soms
heel kort, soms langer!’

‘Achter het toetsenbord zijn mensen
vaak brutaler, maar
ook grappiger en
gezelliger!’

Ikram
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gluren bij de huurder

Een kijkje nemen in het pand van
een huurder en inspiratie opdoen.
Dat is het idee van deze rubriek.
Jonge ondernemer Roos Greve (31)
verhuisde een jaar geleden haar
praktijk voor Chinese geneeskunde van Maastricht naar Rotterdam
Delfshaven. Wij gluren graag even
bij haar praktijk naar binnen.
Kijkt u mee?

Chinese geneeskunde, middenin
Delfshaven (Rotterdam)
De praktijk van Roos is erg klein, maar
ademt kalmte en ruimte. Hier voert ze
acupunctuur en tuina uit (spreek uit:
‘twiena’, een soort diepe medische
massage). De inrichting is minimalistisch en toch sfeervol. “Ik heb heel
bewust nagedacht over de aankleding”,
legt Roos uit. “Deze ruimte moet laten
zien hoe ik werk: gebaseerd op traditie,
maar vertaald naar het leven van hier
en nu.” Aan één muur hangen plankjes
met kleine potjes, afbeeldingen en
traditionele Chinese hebbedingetjes,
de rest is leeg. Haar vriend is interieurarchitect en heeft houten deuren en
panelen ontworpen om de ruimte in te
delen. “Dat maakt de uitstraling minder
koel, zonder dat het hier meteen vol
staat.”

Niet zweverig

Wat vinden nieuwe cliënten ervan, als ze
voor het eerst binnenkomen? “Sommige
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mensen zijn een beetje verbaasd, omdat
ze een ander beeld hebben bij Chinese
geneeskunde”, lacht Roos. Ze is 31 jaar,
blond en ze komt erg nuchter over. Ze
straalt uit dat ze van aanpakken weet.
“Er staat geen Chinees mannetje voor je,
in een donker kamertje met muren vol
kruidenpotten. Ik houd het juist rustig en
leeg. Dat vind ik beter bij mij, mijn cliënten en ook deze tijd passen. Mijn doel is
mijn vak en deze effectieve geneeswijze
meer bekendheid te geven en er zo voor
te zorgen dat nog meer mensen een
gezonder leven kunnen leiden.”

kunstgalerieën en broodjes döner, je
vindt het hier allemaal. Dat is de reden
dat ik me hier, zelfs helemaal vanuit
Maastricht, direct thuis voelde. Rotterdam is groter en veelzijdiger. En mensen
durven hier sneller een nieuwe behandelmethode te proberen om van chronische
pijn, vermoeidheid of andere klachten af
te komen. Zo vinden ze de weg naar mijn
praktijk!”
Een kijkje nemen bij Roos? Haar praktijk
is gevestigd aan de Voorhaven 49b in
Rotterdam. n

Balans tussen twee werelden

Voor Roos komen in haar praktijk de
oude tradities van de oosterse wereld en
de moderniteiten van het westen samen.
En verschillende werelden die samenkomen, vindt ze ook terug in de wijk.
“Delfshaven is zo divers: jong, arm, platRotterdams, rijk, cultureel verantwoorde

Uw huis of winkelpand ook in
deze rubriek? Meld u dan aan via
communicatie@woonbron.nl.

budget food
In elke editie van Wonen vindt u een gezond
budgetrecept, telkens persoonlijk uitgekozen
door kinderen die deelnemen aan 'Hotspot
Hutspot'. Dit keer delen Suwena Permet (8 jaar)
en Romayka Marcelus (10 jaar) hun favoriete
recept met u: een heerlijke lasagne.
Hotspot Hutspot is een initiatief van
Rob Richters. Kinderen helpen met koken en
serveren een gezonde en betaalbare maaltijd
in een van de lokale restaurants van Hotspot
Hutspot.
Meer informatie is te vinden op
www.hotspothutspot.nl.

Benodigdheden
• 500 gr gehakt
• 1 portie bechamelsaus
• 250 gr (verse) lasagnevellen
• 500 gr tomatenblokjes
• 1 ui
• 1 knoflook
• 200 gr wortel
• 1 blikje tomatenpuree
• 1 paprika
• peper en zout
• snuf tijm
• snuf oregano
• 25 gr geraspte kaas
• 2 bollen mozzarella
• olie om in te vetten

Lasagne
Bereiden
• Verwarm de oven op 200 graden.
• Snipper de ui en knoflook fijn en fruit ze in een beetje olie in een grote pan.
• Voeg het gehakt toe en rul dit bruin.
• Voeg de wortel en de paprika in kleine stukjes toe.
• Roer de tomatenpuree erdoor en daarna de tomatenblokjes.
• Breng de saus op smaak met peper, zout, oregano en tijm.
• Laat de saus nog een paar minuten indikken.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vet een ovenschaal in met een beetje olie.
Verdeel ongeveer 1/3 van het gehaktmengsel over de bodem.
Dek af met een laagje lasagnevellen.
Schep ongeveer de helft van de bechamelsaus hierop en dek weer af
met lasagnevellen.
Doe dan weer een laag gehakt en verdeel 1 bol mozzarella in plakjes hierover.
Dek weer af en herhaal nogmaals met bechamelsaus en gehakt.
Eindig met de tweede bol mozzarella.
Bestrooi de lasagne met kaas en bak in ca. 45 minuten mooi bruin.
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De hele winter was het
buiten een kale boel,
maar in mei loopt alles
weer uit. Of u nu een
plantenfan bent of juist
niet zulke groene vingers
heeft: met deze tips wordt
uw tuin of balkon deze
zomer een groene oase.

Tips voor tuin
of balkon

Plantjes voor nop

Zo’n bezoekje aan een tuincentrum kost wel
wat. Ruil eens stekjes met buren, of via een
Facebookgroep. Ook op Marktplaats worden
planten aangeboden. Allemaal gratis of voor
weinig!

Alles op internet

Welk soort grond heeft een plant nodig?
Wil hij veel water of niet? Op internet is dat
allemaal te vinden. Er zijn ook gratis apps
met veel info, bijvoorbeeld Gazonwijzer,
Moestuinder of MijnTuin.

Balkon

• Een groene wand bespaart ruimte. Die kunt
u maken van een pallet. Van grote plastic
flessen maakt u makkelijk hangpotten.
Op internet staat hoe.
• Ook hanging baskets zijn praktisch voor
kleine balkons.
• Zelf groenten kweken op uw balkon? Sla,
wortelen, bieten en rucola hebben niet
veel ruimte nodig.
• Voor een groene afscheiding plaatst u een
stevig metalen frame langs de balkonrand.
Daar kan klimop of blauwe regen tegenaan
groeien.
• Weg van huis? Vraag een buur om uw
plantjes water te geven.
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Tuin

• Een tuin met veel zingende vogels en waar
het water snel in wegzakt na een flinke
regenbui is makkelijk geregeld. Tegels eruit,
struiken en planten erin!
• Voor u nieuwe tuinplanten koopt: check
eerst op uw tuinapp of via internet welke
planten er kunnen staan. Is uw tuin zonnig?
Heeft u kleigrond of zand? Alleen op
de juiste plek doet een plant het goed.

Bijen

De bijen en hommels hebben het moeilijk. Help
ze een handje en zet (onbespoten) bloeiers in
uw tuin of op het balkon. Ze zijn bijvoorbeeld
dol op krokussen, campanula’s, de vlinderstruik,
zonnehoed en ooievaarsbek. Als u handig bent,
kunt u een insectenhotel maken van takjes en
dennenappels. Heel leuk om samen met de
kinderen te maken.

Gratis zand

Is een gemeenschappelijk achter- of tussenpad
verzakt, of het straatwerk tot 1,5 m vanaf uw
gevel? We helpen u graag aan zand en grond.
Vraag het bij ons aan per mail via
info@woonbron.nl of telefonisch via
088 966 00 00. Bij meer dan 2m³ komt
eerst een opzichter langs.

Tuingereedschap lenen

De tuin aanpakken, maar u heeft geen
tuingereedschap? Wij helpen u uit de
brand. Van elektrische heggenschaar
tot voegenmes, het is bij ons te leen.
Een week lang, in bijna alle Woonbronwijken. Kijk op woonbron.nl/tuingereedschap-lenen voor de afhaalpunten.

