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Van de redactie

Partner in prettig wonen
Woonbron is graag een partner in prettig wonen voor haar bewoners. De opvatting
over onze rol daarin is echter divers. Iedereen woont immers zoals hij is. Bij de een
volstaat een goede en adequate dienstverlening als hij daarom vraagt. Weer anderen
verlangen van ons dat wij meer zichtbaar zijn en samen met bewoners en externe
partijen optrekken in een omgeving die schoon, heel en veilig is.
Met elkaar verlangt u dat u in een goed onderhouden woning kunt wonen tegen een
betaalbare prijs. Ook dat wij uw vragen serieus nemen. Dag in, dag uit, zetten onze
medewerkers zich hiervoor enthousiast in. Dit doen zij altijd vanuit hun sociale hart.
Want prettig wonen, dat verdient iedereen!
In deze wintereditie van Wonen nemen wij u mee met verschillende activiteiten in
uw buurt en leest u de reactie hierop van betrokken bewoners.

Persoonlijk en dichtbij

Met name in Rotterdam zet Woonbron steeds vaker wijkconciërges in. De wijkconciërge
is er voor iedereen: bewoners, gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Hij of zij is altijd dichtbij in de wijk. Op pagina 4 en 5 stellen zij zich aan u voor.

Dienstverlening op maat

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom vragen we na elk contact
om uw mening. Dat stelt ons in staat om onze dienstverlening nog beter af te
stemmen op uw wensen.
Zo kunt u tegenwoordig ook bij ons betalen met iDEAL. Het makkelijkste is het
natuurlijk om uw huur automatisch over te maken. Maar mocht dat een keer niet
lukken dan kunt u uw huur ook naar ons overmaken via een iDEAL betaling. In het
artikel op pagina 6 leest u hier meer over.
Uw mening heeft tot nu toe al voor verschillende aanpassingen in onze dienstverlening gezorgd. Zo kunt u bijvoorbeeld 24 uur per dag online uw reparatieverzoeken
indienen, ons op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereiken of op
afspraak bij ons langs komen. Ook kunt u veel huurzaken zelf regelen op een moment
dat het u schikt via MijnWoonbron.nl.
Woonbron wenst u alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!
Veel leesplezier! n

Redactie Wonen

U kunt ons ook volgen
via Facebook, Twitter
en You Tube
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De wijkconciërge is een onmisbare schakel tussen bewoners, gemeente en
andere organisaties in de wijk. Dat heeft Rob Kok bewezen in Oud-Mathenesse
in Rotterdam. Hij was de eerste. Nu zijn er vier. Soeroedjwatie Binda en
Charendy Puriel nemen Carnisse voor hun rekening en André de Ronde is actief
op Coolhaveneiland. Hun doel: buurtbewoners weer vertrouwen geven.

De wijkconciërge van
en Coolhaveneiland
Soeroedjwatie en Charendy zijn in mei begonnen als
wijkconciërge in Carnisse en André werkt sinds september
op Coolhaveneiland. Rob, wijkconciërge van het eerste
uur, vindt het geweldig dat zijn werk ook in andere
wijken op Zuid is uitgerold. “Ik voel me de vader van de
wijkconciërges”, grapt hij. “Eigenlijk wil ik er gewoon tien
zien. Laten we in heel Rotterdam aan het werk gaan.”
De vier wijkconciërges kennen elkaar al aardig. Enkele
weken geleden heeft Rob zijn nieuwe collega’s onthaald
op een ontbijtje in de wijkpost aan het Pinasplein.
De inzet van wijkconciërges maakt deel uit van een
groter plan om de wijken op Zuid schoon, heel en veilig
te maken en te houden. In het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid hebben de gemeente Rotterdam en de
woningcorporaties, waaronder Woonbron, daar afspraken
over gemaakt. De wijkconciërges worden betaald door de
gemeente en Woonbron. De aanstelling van Rob in 2010
was een proef. Intussen is hij niet meer weg te denken
uit Oud-Mathenesse. Onderzoek heeft aangetoond dat
wijkconciërges nut hebben. Mogelijk wordt hun aantal
uitgebreid.

Verbinden

De wijkconciërges hebben oog voor alles in de wijk. Ze
beantwoorden vragen van bewoners, behandelen klachten.
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Ze zien erop toe dat de portieken en buitenruimten netjes
en schoon blijven en spreken mensen zonodig aan op hun
gedrag. Loopt er iets niet goed in de wijk, dan geven ze
dat door aan Woonbron en de gemeente. Ook nemen ze
actief deel aan netwerkbijeenkomsten. Volgens Victor
Dreissen, gebiedscoördinator Charlois en Pernis van
Woonbron, heeft de wijkconciërge vooral een verbindende
functie. “Hij of zij is er voor iedereen: bewoners, gemeente,
woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Daar
waar gaten vallen omdat organisaties elkaar niet vinden,
zijn de wijkconciërges onmisbaar. Zij knopen de eindjes
aan elkaar waardoor alles weer werkt.”

“de wijkconciërge
is er voor iedereen”
Graffiti

De nieuwe wijkconciërges zijn voortvarend van start
gegaan. Het eerste wat André oppakte op Coolhaveneiland
was het laten verwijderen van graffiti. “Die volgekalkte
muren waren mij een doorn in het oog’, vertelt hij. “Met
mijn smartphone heb ik foto’s gemaakt en doorgestuurd
naar de Roteb. Binnen twee dagen was alle graffiti weg.
En het is nu nog steeds schoon.”

De wijkconciërges werken
vanuit de wijkpost. Iedereen kan
binnenlopen zonder afspraak.

• Wijkpost Oud-Mathenesse
Pinasplein 3, Rotterdam

• Wijkpost Coolhaveneiland
Oostkousdijk 4, Rotterdam

Carnisse

• Wijkpost Carnisse

Lepelaarssingel 113a, Rotterdam
Spreekuur: 8.00 tot 8.30 en
15.00 tot 15.30 uur

v.l.n.r.: Charendy Puriel, Rob Kok, Victor Dreissen, André de Ronde, Soeroedjwatie Binda

Soeroedjwatie en Charendy maakten werk van het
opruimen van zwerfvuil. Ze belden net zolang met de
Roteb tot alle flesjes en blikjes uit de singels gevist
waren en het gebied helemaal schoon was. Vervolgens
organiseerden ze een grote opruimactie in portieken en
kelderboxen. Afgedankte kasten, tv’s en wasmachines,
alles ging de container in. Woonbron, Roteb en bewoners
hielpen mee. Charendy: “We hadden de actie vooraf aangekondigd. Op de dag zelf belden we aan bij alle deuren.
Bewoners hielpen sjouwen. We merkten dat zo’n actie
iets losmaakt bij de mensen. Ze gaan inzien dat die spullen daar niet horen.”
Soeroedjwatie: “Het was zo’n leuk gezicht om iedereen
bezig te zien in de straat. Mensen hielpen elkaar. Nu zijn
de portieken weer opgeruimd en brandveilig.”
In Oud-Mathenesse heeft Rob ook verschillende
opschoonacties georganiseerd. Die zijn heel effectief,
vindt hij. “In één dag maak je alle straten of portieken
schoon. Normaal bel je 14010 voor een grofvuilafspraak.
Dat wagentje moet uitrukken om bijvoorbeeld één stoel
op te halen. Dat kost een x-bedrag. Met een opschoon
actie bespaart de gemeente misschien wel twintig ritjes
en dus geld. En wat ook heel belangrijk is: bewoners
ontmoeten elkaar.”

Vertrouwen

Rob heeft de afgelopen jaren een stevig netwerk opgebouwd in de wijk. De nieuwe wijkconciërges zijn nog
bezig zich bekend te maken. Alle vier streven ze hetzelfde
doel na: een prachtige wijk en tevreden buurtbewoners.
Charendy: “Sommige mensen hebben de moed verloren.
Doordat ze zien dat wij in de wijk lopen, krijgen ze misschien weer hoop.”

“ik wil buurtbewoners
uit hun isolement halen”
André: “Ik wil buurtbewoners uit hun isolement halen.
Mensen met elkaar in contact brengen en vertrouwen
geven.” “Vertrouwen is heel belangrijk,” voegt Victor daar
aan toe. “In een aantal wijken hebben mensen het
vertrouwen verloren. Ze hebben zich teruggetrokken in
hun woning en denken: de buitenruimte is mijn zorg
niet. Daarom is het goed dat er iemand is die hun buurt
goed kent en die ze kunnen aanspreken. De wijkconciërge
is persoonlijk en dichtbij.” n
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Goed ventileren,
hoe moet dat?
Goed ventileren is nodig voor uw
gezondheid. Toch gebeurt dit vaak
onvoldoende. Een op de tien
woningen heeft vochtproblemen,
bijna de helft bevat tabaksrook
en in veel huizen is binnen meer
fijnstof aanwezig dan buiten.
Ventilatie kan dus beter. Vroeger ging
luchtverversing in huis vanzelf, via
naden en kieren. Maar in moderne
kierdichte huizen gebeurt dat niet en
is andere ventilatie nodig. Vuile lucht
moet het huis uit en schone lucht
moet aangevoerd worden. Vervuilde
lucht in huis versterkt allergieën,
luchtwegproblemen en irritatie van
slijmvliezen, zeker bij ouderen en
mensen die al ziek zijn. Door ventilatie verlaagt de concentratie vervuiling in de lucht; helemaal te voorkomen is vervuiling niet. Ventilatie
kost wat energie, maar het is geen
verspilling: het is hard nodig voor uw
gezondheid. Volg onderstaande tips:
1. Zet de roostertjes in de ramen
altijd open of halfopen.
2. Geen roostertjes in de ramen?
Zet dan elke dag een kwartier het
raam open. Dit is al genoeg om
goed te ventileren
3. Zorg dat u tijdens het douchen en
koken altijd ventileert.

Betalen bij Woonbron, nu met Ideal!
Iedere maand moet u de huur vooruit
betalen. Het meest makkelijk is dat via
een automatische incasso. Zo betaalt u
altijd op tijd en heeft u geen omkijken
naar uw huur. U kunt er ook voor kiezen
te betalen via ‘mijnwoonbron’ (via IDEAL).

Hiervoor heeft u wel een mijnwoonbron
account nodig. Kijk op www.mijnwoonbron.nl en maak hier uw account aan!
Op woonbron.nl vindt u ook informatie
over andere manieren waarop u de huur
kunt betalen. n

Wijkpunt Oudeland in Hoogvliet verhuist

Wilt u weten hoe u ventilatie kunt
verbeteren? Kijk dan ook eens op de
site: www.milieucentraal.nl n

De huidige wijkpost Oudeland op de Toscalaan 53 verhuist naar de Desdemonastraat
304. Het woongebouw waar de wijkpost nu
in zit wordt in het voorjaar van 2016 waarschijnlijk gesloopt. In de komende jaren
gaan we intensief beheren in Oudeland om
de wijk schoon, heel en veilig te houden.
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Ook gaan we de huidige bewoners naar een
andere woning begeleiden. Op het nieuwe
adres kunt u dagelijks met al uw vragen
terecht bij de complexbeheerders. Zij zijn van
maandag tot en met vrijdag tussen 11.30 uur
en 12.00 uur in de wijkpost aanwezig. n
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Koopwoningen bouwen in
buurten met huurwoningen.
Woonbron juicht dat toe. Juist
die variatie maakt een wijk
sterker en aantrekkelijker.
Alleen ontwikkelen wij zelf
geen nieuwe koopwoningen
meer. Dat doen voortaan de
projectontwikkelaars.

Elisa en Wouter hebben een nieuwbouwwoning in Pernis gekocht.

Nieuw elan voor Pernis
In 2016 zal in Pernis sinds lange tijd het gedreun van
heimachines weer te horen zijn. Dan start de bouw van
21 koopwoningen aan de Sagiusstraat en de Vermaetweg.
Ruim de helft van de woningen is al verkocht. Het
bijzondere van dit bouwproject is dat de toekomstige
bewoners hun woning zelf ontwerpen op basis van een
menu. In dit menu staan allerlei zaken die nodig zijn bij
het ontwerpen van een woning.

“we waren meteen enthousiast,
het wordt een uniek huis”
Op het juiste moment

Elisa uit Zwartewaal en Wouter uit Pernis hebben een
nieuwbouwwoning van Wonen à la Carte aan de Sagiusstraat gekocht. “We waren al langer aan het zoeken in
Pernis”, vertelt Elisa. “Toen kwam dit project ineens op
ons pad, precies op het juiste moment. We waren meteen
enthousiast. Het wordt een uniek huis.” Elisa en Wouter
hebben bewust gekozen voor een toekomst in Pernis.
Wouter heeft er zijn werk en ze hebben er hun vriendenkring. Elisa houdt van het dorpse. “Iedereen kent elkaar.
Pernis heeft aardig wat winkels en met de metro ben je
in tien minuten in Rotterdam.” Volgens Wouter komt hij
straks te wonen tussen leeftijdgenoten die hij van jongs
af aan kent. “Je merkt in het dorp dat er gepraat wordt
over de bouw. Veel oudere mensen vinden het leuk dat er
weer een jong stukje Pernis bij komt.”

Kerntaak

Vóór 2012 zou Woonbron dit nieuwbouwproject waarschijnlijk zelf hebben ontwikkeld. Maar dat is verleden
tijd. De bouw van koopwoningen laten we voortaan
over aan projectontwikkelaars. Zij kopen de grond van
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ons. “Wij spelen niet langer de rol van projectontwik
kelaar”, zegt Xander van Beers, ontwikkelmanager.
“We richten ons uitsluitend op onze kerntaak: het
verhuren, beheren en bouwen van betaalbare woningen
voor onze huurders.”

Versterken

In wijken waar Woonbron woningen heeft, is de komst
van nieuwe koopwoningen wel gewenst. “Ze versterken
onze buurten, vinden wij. Juist die mix van huurders en
kopers maakt een wijk aantrekkelijk”, aldus Xander.
Om de ontwikkeling van koopwoningen mogelijk te
maken zijn we continu in gesprek met diverse marktpartijen over de verkoop van ontwikkellocaties. In het voorbeeld
van Pernis, kocht Wonen à la Carte de grond en ontwikkelt
daar voor eigen kosten en risico de woningen.
“Als wij met partijen praten over de verkoop van onze
grond, stellen wij randvoorwaarden. Want het zijn plekken
waar wij veel woningen in bezit hebben en onze huurders
wonen ernaast. We willen niet dat er een discotheek
wordt gebouwd of een hoge woontoren, wel woningen
die passen in de buurt.” n
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En zo hebben we er nog 200...
Alle vernoemde bedragen zijn excl. eventuele VvE-bijdrage. De netto hypotheekbedragen per
maand zijn een indicatie op basis van de huidige rente van 2,4% (10 jaar vast) en een bruto
jaarinkomen van € 30.000.

Kunst van de buurman
fleurt hal op
Buurman Leendert van der Hout blij met alle positieve reacties.

Dankzij de kunstwerken van bewoner Leendert van der
Hout straalt de ooit zo saaie entree van Akropolishof in
Delft een warm, kleurrijk en persoonlijk welkom uit.
Wie de hal van het appartementencomplex Akropolishof
binnenkomt, wordt verrast door de aanblik van een aantal fleurige schilderijen van Leendert van der Hout. De
geboren en getogen Delftenaar woont sinds twintig jaar
in Poptahof. Eerst in De Lepelaar en sinds vijf jaar heeft
hij een gezellig appartement in Akropolishof. “Ik ben hier
dik tevreden”, vertelt hij. “Sommige mensen die me hier
opzoeken zijn zelfs jaloers op me omdat ik hier zo mooi
woon.”

Graffiti

Schilderen doet de tachtigjarige Delftenaar al heel veel
jaren. Vroeger, toen hij nog bij een banketbakkerij werkte,
stond hij bekend om de prachtige verfraaiingen die hij
aanbracht op taarten en gebak. Bij zijn laatste werkgever
toverde hij salades om tot ware kunstwerken in de vorm
van vissen en vogels. Van der Hout is autodidact. “Ik teken
uit de losse pols een aantal lijnen op een vel papier en
dan gaat mijn fantasie aan het werk. Ik zie in mijn tekening
allerlei vormen en symbolen. Die kleur ik vervolgens in.
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De ideeën komen overal vandaan. Ik kan erg genieten van
mooie graffiti, maar ik haal ook inspiratie uit het patroon
van het vloerkleed.”

Positieve reacties

Nu hij op leeftijd is, en ernstig ziek, wil hij de kunstwerken
niet langer voor zichzelf houden. “Het is zonde als ze
straks in de vuilnisbak verdwijnen.” Hij vond Burendag
een mooie aanleiding om ongeveer dertig kunstwerken
te schenken aan Woonbron. Er volgen er nog eens zoveel.
Medebewoner Rob Koene heeft ze opgehangen in de
hallen van de parkappartementen en de hoogbouw
aan de parkzijde. “Aanvankelijk hield ik mijn hart vast”,
bekent Van der Hout. “Er worden namelijk weleens vernielingen aangericht in de hal. Maar het leuke is, sinds de
schilderijen er hangen, is er minder overlast. De jongens
voetballen er niet meer of zijn voorzichtiger. Het blijft
heel en schoon.” Van der Hout is blij met alle positieve
reacties van zijn buren. “Ik vind het prettig om iets voor
anderen te betekenen. Dan is het leuk als mensen bij het
zien van mijn schilderijen zeggen: ‘mooi hè?’ Daar doe je
het voor.” n

Voorkom vlam in de pan
Een vlam in de pan ontstaat als olie of
ander vet door oververhitting spontaan
gaat branden. Dat gebeurt niet alleen met
frituurpannen, ook met koekenpannen
of wokken kan dit misgaan ongeacht de
warmtebron.
Om dit te voorkomen, adviseert de brandweer iedereen in de keuken te blijven als
er hete pannen op het fornuis staan en
het hoofd erbij te houden. "Gaat de bel
of telefoon? Schakel eerst het fornuis uit.
Zet geen (frituur)pan aan als je erg moe
bent of alcohol gedronken hebt." Vergeet
niet bij de schoonmaak ook de afzuigkap
mee te nemen. Hier zit namelijk veel vet
in waardoor het makkelijk in de brand

vliegt bij een vlam in de pan of een
steekvlam.

En als het toch mis gaat en de vlam
in de pan slaat?

• Doof het vuur met een deksel of
ovenplaat;
• Schakel gas of elektra uit en zet de
afzuigkap uit;
• Laat de pan minstens een uur afkoelen;
• Niet doen: met water blussen;
• Niet doen: lopen met de hete pan;
• Is het vuur overgeslagen op afzuigkap of
keukenkastje? Bel 112;
• Heeft u het vuur zelf gedoofd?
Bel 112 voor een nacontrole door de
brandweer. n

Hangduiven? Zo voorkomt u dat
Veel mensen vinden het leuk om de duiven
brood te voeren maar weten niet dat ze de
duiven daarmee ziek maken. Een duif vindt
zijn voedsel in de natuur. Van verkeerd voedsel
zoals bijvoorbeeld brood, patat en rijst kunnen
duiven ziek worden. Zieke duiven kunnen via
hun uitwerpselen ziektes verspreiden. Daarnaast kunnen de verwilderde duiven parasieten, zoals mijten en teken, bij zich dragen.
In hun nesten kunnen allerlei insecten voorkomen. De duiven bezorgen vaak geluids- en

stankoverlast en kunnen balkons, gevels en
zelfs hele straten vervuilen.

Wat kunt u tegen de overlast van duiven
doen?

De overlast van duiven kunt u beperken en zelfs
voorkomen met de volgende maatregelen:
• Geef de duiven geen voer, dat maakt de
duiven ziek.
• Laat geen afval achter op straat, gooi
etensresten in een afvalbak.

• Bied huisvuil alleen aan in een
dichtgebonden zak of gesloten container.
• Zorg voor goede hygiëne: houd balkon
en vensterbank zoveel mogelijk schoon. n

Meer informatie over dit onderwerp
staat op de website
www.rotterdam.nl/stadsdierennietvoeren
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Huur, water, gas, elektra,

gemeentelijke belastingen en
inboedelverzekering. Het zijn

woonkosten die altijd stipt op

tijd betaald moeten worden.

Wij hebben voor u een checklist

gemaakt waarmee u eenvoudig

grip houdt op uw woonlasten en

eventueel kunt besparen.

Woonlasten omlaag?

Probeer het met deze checklist
Vaste dag

Maak de huur op een vaste dag over. Of
geef een machtiging af aan Woonbron.
Zo betaalt u altijd op tijd. Zet het geld
voor uw vaste lasten meteen apart als
uw salaris of uitkering binnen is. Zo
weet u welk bedrag u over heeft om aan
andere dingen te besteden.

Minder huur

Heeft u een laag inkomen en een hoge
huur? Dan heeft u misschien recht op
huurtoeslag. U krijgt daarmee een tegemoetkoming in de huur. De hoogte van
de toeslag is afhankelijk van uw huur,
uw inkomen, uw vermogen en dat van
eventuele medebewoners. Informeer
bij de Belastingdienst, bel gratis de
belastingtelefoon 0800-0543. Of kijk
op: www.toeslagen.nl.

Lagere energierekening

Een lagere energierekening? Wees zuinig
met het gebruik van water, gas en elektriciteit. Laat apparaten bijvoorbeeld niet
stand-by staan, gebruik spaarlampen,
zet de thermosstaat een half graadje
lager en was op lage temperaturen. Kijk
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voor meer handige besparingstips op
de website van uw energieleverancier.
Trouwens, overstappen naar een andere
energieleverancier kan lonen. Voor
meer informatie: www.sloopdecrisis.nl
of www.pricewise.nl.

Vraag om kwijtschelding

Voor schoon drinkwater, het ophalen
van vuilnis en onderhoud van de
riolering betaalt u heffingen aan de
gemeente. Is uw inkomen laag, dan
kunt u in aanmerking komen voor
kwijtschelding van deze heffingen. Of
u krijgt de mogelijkheid in termijnen
te betalen. Informeer bij de gemeente
of u hier recht op heeft.

Vergelijk verzekeringen

Een inboedelverzekering verzekert
uw huisraad tegen schade. Deze verzekering is niet verplicht. Maar het is
wel verstandig er een af te sluiten. De
premie hangt af van het verzekerde
bedrag. Shop bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en vergelijk
premies. Dat scheelt euro’s. n

Als huurachterstand dreigt
Heeft u moeite om de huur op tijd te betalen?
Wacht niet af. Neem zo spoedig mogelijk
contact op onze klantenservice. Samen met
u kijken we of er een oplossing mogelijk is,
bijvoorbeeld door een betalingsregeling te
treffen.

Handige websites
Natuurlijk heeft u naast woonlasten ook
andere uitgaven. Ook daar kunt u op
besparen. Kijk voor nuttige tips op:
• Slim eten kopen, koken en bewaren:
www.kliekipedia.nl
• Gratis spullen: www.gratisaftehalen.nl
• Rijk zonder geld: www.geldloos.nl
• Bekende en minder bekende regelingen:
www.rechtopgeld.nl
• Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting: www.nibud.nl

Naast de sleutels kreeg mevrouw Borsboom een duurzaam welkomstcadeautje in de vorm van een weckpot ledlamp op zonne-energie.

Bijzondere huurrelatie bekrachtigd
Delft – Woningcorporatie Woonbron sloot op dinsdag 17 november een bijzondere, duurzame
huurovereenkomst af met mevrouw Lavina Borsboom. Begin deze maand deed de corporatie
een oproep voor een testbewoner voor de woning Meermanstraat 36. In een experiment

onderging deze woning dit jaar een duurzame renovatie volgens de Growing Green methode.
Een primeur in Nederland op het gebied van duurzaam renoveren in gestapelde bouw. Het
resultaat: meer wooncomfort en een sterk verbeterd energielabel; van G naar A.

Samen met haar gezin doet mevrouw
Borsboom nu mee aan de volgende fase
in dit experiment. Daarin zal duidelijk
worden of de getroffen maatregelen in
bewoonde staat het gewenste resultaat opleveren en effect hebben op het
energieverbruik, ruimtetemperatuur en
luchtkwaliteit. Hiermee levert het gezin
Borsboom een belangrijke bijdrage aan
de ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid in wonen. Na deze testperiode
mag het gezin in de woning blijven
wonen.
Mevrouw Borsboom heeft haar onderneming voor leerlingbegeleiding in het
Delftse Poptahof en was op zoek naar
woonruimte dichtbij haar werk. Haar
motivatie om in aanmerking te komen
voor deze woning sloot naadloos aan bij

de gestelde voorwaarden: “Enthousiast
ben ik zeker en voldoe absoluut aan de
eisen. De laatste jaren ben ik al heel
bewust duurzaam aan het consumeren,
afvalscheiding en energie besparen
staan bij mij hoog op de lijst. We zijn
het zeker ook verschuldigd om een goed
voorbeeld te geven aan onze kinderen en
kleinkinderen. Ik vind dit een fantastisch
project van jullie, nu je ook duurzaam
kan wonen.”

ning beschikbaar om het experiment in
de praktijk toe te passen. Dennis Gerlof,
directeur Woonbron: “Als dit een succes
is, biedt deze aanpak mooie kansen voor
ons werk. Bijvoorbeeld om extra te kunnen verduurzamen als een woning vrijkomt of om een duurzame renovatie te
kunnen uitvoeren zonder eerst de benodigde 70% draagvlak van de bewoners te
halen. Daarnaast kan deze aanpak ook
interessant zijn voor het verduurzamen
van onze huurwoningen in VvE woongebouwen” Met de recente Growing Greenaanpak in de woning Meermanstraat 36
is het in technisch opzicht al geslaagd.
De initiatiefnemers zijn nu benieuwd hoe
het gebruik in bewoonde staat bevalt.
Meer informatie over Growing Green?
Kijk op www. Growinggreen.nl n

Growing Green

Dit jaar lanceerden Smits Vastgoedzorg
en partners een vernieuwend concept
op het gebied van duurzame renovatie:
Growing Green. Een primeur in Nederland. Niet eerder was het mogelijk om
individuele galerijwoningen te verduurzamen. Woonbron stelde een galerijwo-

Voor meer informatie:
Website: www.pbr.nu
E-mail: johnmaas1949@gmail.com
of samentegenschooluitval@pbr.nu
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Maatwerk, begrip en samenwerking

Een lift moet het
gewoon doen
Woonbron biedt u met plezier een goede dienstverlening. Daar steken we dan ook
veel energie in. De in totaal 217 liften in onze flats en appartementengebouwen

worden goed onderhouden en bij storing grijpen we snel in. Helaas doen zich af en
toe situaties voor waarin een lift voor langere tijd buiten werking is. In dat

geval doen wij er alles aan om de overlast voor u te beperken. Maatwerk, begrip

en samenwerking zijn daarbij van groot belang.

Kapotte liften moeten zo snel mogelijk
weer gemaakt worden. Hiervoor schakelen we gespecialiseerde liftbedrijven in.
Zij hebben de opdracht ervoor te zorgen
dat de liften het binnen een van tevoren
afgesproken tijd weer doen. Storingen
hebben verschillende oorzaken. Vaak is
een versleten of beschadigd onderdeel
de oorzaak. De liftbedrijven waarmee
we werken, houden onderdelen op
voorraad. Heel soms moeten onderdelen
uit het buitenland komen. Daardoor
kan een reparatie langer duren. We
begrijpen dat dit voor bewoners heel
vervelend is.

Facebook

Dit jaar deden zich in Delft opvallend
veel liftproblemen voor. De gerenoveerde
lift van flatgebouw De Merel in Poptahof bijvoorbeeld bleef kuren houden.
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Met man en macht is gezocht naar de
oorzaak. Uiteindelijk bleek een weg
elektrisch onderdeel de boosdoener. Dit
werd vervangen en daarmee was het
euvel eindelijk verholpen. Ook de twee
liften in de flatgebouwen De Patrijs en De
Leeuwerik stonden regelmatig in storing.
Medio dit jaar werden enkele onderdelen
van de lift vervangen, maar dat bleek niet
afdoende. De liften functioneerden nog
steeds niet goed. Maatregelen zijn nodig,
maar kostbaar. Hiervoor zal eerst geld in
de begroting 2016 moeten worden gereserveerd. In afwachting daarvan gaan de
bewoners vindingrijk om met de situatie.
Een bewoonster van De Leeuwerik is bijvoorbeeld een Facebookpagina gestart.
Hier wordt gemeld of er een liftstoring
is en welke actie is ondernomen. Als het
nodig is, kan op deze manier ook hulp
ingeroepen worden.

Maatwerk

Een unieke situatie deed zich voor aan
het Kristalplein in Delft. De enige lift van
dit tien etages tellende appartementen
complex was toe aan renovatie. De lift
zou drie weken buiten bedrijf zijn. Dit
zou voor grote overlast zorgen, zeker
voor de wat oudere bewoners van de
flat. In plaats van een kostbare, tijdelijke
noodlift te plaatsen, is in nauw overleg
met de bewoners gekozen voor maatwerk. Dit bleek niet alleen goedkoper dan
een noodlift, maar ook veel praktischer
voor de bewoners. Een noodlift zou
namelijk een uitstap krijgen halverwege
de etages. De bewoners moesten dan
alsnog een stukje de trap nemen. De
sociaal beheerder van de flat sprak met
alle bewoners om te horen wat voor hen
het handigste was. Dit leidde tot creatieve oplossingen. Zo werden op de even

Mevrouw Elgershuizen was enorm geholpen met het maatwerk.

etages bankjes geplaatst om even uit te
rusten. De lokale supermarkt ging boodschappen bezorgen en tien bewoners
werden drie weken ondergebracht in een
hotel in Delft.

de centrale ruimtes en fauteuils in de hal
en ’s avonds werd er gezamenlijk koffie
gedronken.” Mevrouw Elgershuizen is
dolblij met de gekozen oplossing. “Ik heb
Woonbron gebeld om te vertellen dat we

het zo fantastisch hebben gehad. Ik had
echt niet geweten hoe het anders moest.
Ik woon op de vijfde verdieping. De trap
af gaat nog wel, maar de trap op lukt niet
meer.” n

“ik had echt niet geweten
hoe het anders moest”
De 85-jarige Annie Elgershuizen was
één van hen. “We hebben het geweldig
gehad”, vertelt mevrouw Elgershuizen
enthousiast. “Ik had een prachtige kamer,
het personeel was heel vriendelijk en
gastvrij en we hebben samen ontzettend
veel plezier gehad.” De logees kregen ontbijt en diner aangeboden in het hotel en
hoefden alleen voor hun lunch te zorgen.
“Overdag mochten we gebruikmaken van

Wat kunt u zelf doen?
In veel gevallen zijn technische problemen
de oorzaak voor liftstoringen, maar ook
bewoners kunnen eraan bijdragen dat de
liften goed blijven functioneren. Bijvoorbeeld
door elkaar erop aan te spreken als er te veel
mensen tegelijk in de lift gaan dan is toegestaan, of als er in de lift wordt gesprongen.
Ook het blokkeren van de liftdeur, bijvoorbeeld bij een verhuizing of het beschadigen

van het liftoog, kan leiden tot storingen.
Het liftoog zorgt voor het veilig openen en
sluiten van de liftdeuren. Als scootmobiels,
kinderwagens en winkelwagentjes hier
tegenaan botsen ontstaan beschadigingen,
waardoor het liftoog niet meer werkt. Dan
geeft deze uit veiligheidsoverwegingen het
signaal dat de deuren niet meer open of dicht
mogen: storing!
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Samen wonen doen we zo
Woongebouw De Kreek in Rotterdam IJsselmonde is een flat met appartementen bestemd
voor 55-plussers. Veel woningen stonden leeg, dus besloot Woonbron ook andere doelgroepen toe te laten. Nu wonen de oorspronkelijke bewoners samen met cliënten van onder
meer Pameijer, een zorg- en ondersteuningsorganisatie voor mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Waar eerst kritisch werd gereageerd, blijkt nu dat het
samen wonen heel goed gaat.

Kimberley de Heer is woonbegeleider
van de nieuwe groep bewoners die soms
door ziekte of tegenslag begeleiding
nodig heeft. Pameijer doet dat via 24-uurs
begeleiding en heeft een kantoortje op de
zevende verdieping. “Toen we hier in april
kwamen had het best nog wat voeten in
de aarde. Een groep bewoners, van een
andere zorginstelling, had eerder overlast
veroorzaakt. De bewoners van De Kreek
hadden hierdoor slechte ervaringen opgedaan en stonden daarom niet te springen
om een groep mensen van Pameijer. Ze
waren vooral sceptisch. Maar inmiddels
gaat het heel goed allemaal.”
Een van de eerste Pameijer-cliënten die
de sleutel kreeg van een appartement
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in De Kreek was Sjaak Zelak. “Ik had zelf
de keuze in welk appartement ik wilde
wonen en zei toen: ‘hoe hoger, hoe beter’.
Nu woon ik op de tiende verdieping, met
een superuitzicht! Ik heb het hier erg
naar mijn zin.” De cliënten van Pameijer
zijn gemiddeld wel een stuk jonger dan
de oorspronkelijke bewoners. “Ik kan
mij makkelijk aanpassen, het kost mij
geen moeite. Het is juist erg gezellig,”
aldus Sjaak.
De Kreek heeft op de begane grond een
recreatiezaal. Daar ontmoeten de diverse
bewoners elkaar. Kimberley: “Het is aan
mensen zelf of ze er naar toe gaan. Sjaak
is heel sociaal en komt er regelmatig.
Hij heeft contact gemaakt met een
vast groepje op de maandagmiddag.”

Sjaak: “We trekken met elkaar op en
kijken samen naar voetbal. Ik eet ook
regelmatig bij andere mensen hier in
het flat. In ruil daarvoor doe ik dan weer
boodschappen of ik draag hun spullen.”
Sjaak werkt sinds kort drie dagen in de
week als vrijwilliger bij maatschappelijk
werk Symbion. “Daarnaast ben ik elke
dinsdag bij actieve bewoner Toon van
Dort te vinden om klusjes te doen, zoals
schoonmaken.”

“het kost mij geen moeite,
het is juist erg gezellig”
Samen lopen we naar beneden om een
praatje met Toon te maken, die een
werkplaats heeft op de begane grond.
‘Ome Toon hè!’ zegt hij vrolijk terwijl hij
trots een rondleiding geeft. Toon is 87
jaar en is zelf ook bewoner van De Kreek:
“Samen leven met de bewoners van
Pameijer gaat heel goed hoor. Bovendien
kunnen bewoners die vragen hebben of
iets kwijt willen altijd even binnenlopen
bij het kantoortje van Pameijer.” n

Winnaar mooiste tuin
In ons zomernummer hebben we opgeroepen om een foto van uw balkon of tuin te maken en naar ons te sturen.
We hebben veel inzendingen gekregen. Vooral veel foto’s waren zeer creatief. We geven u op deze pagina een
selectie met eervolle vermeldingen.

We hebben twee winnaars gekozen;
het leukste balkon heeft de familie
Hoekstra uit Delft. De heerlijke hangmat spreekt eigenlijk al voor zich.
Wat ons vooral opvalt is dat je van
een relatieve kleine ruimte toch een
mooie oase kan maken.

En een beeld van de winnaar van de
mooiste tuin: De familie van Doorne
uit IJsselmonde, aan de Dirk de
Lijsterstraat. De tuin is niet alleen
zeer verzorgd, maar er zijn leuke
creatieve vondsten in iedere hoek
van de tuin te zien. Er is veel liefde en

nog meer tijd in deze tuin gestoken
door deze mensen.
Gefeliciteerd familie Van Doorne en
familie Hoekstra! De prijs heeft u
inmiddels van ons ontvangen! n
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Een groot deel van ons huishoudbudget gaat op
aan wonen. Dat mag niet zo veel zijn dat er te

weinig overblijft voor andere uitgaven. Woonbron
vindt het belangrijk dat de huren betaalbaar

blijven voor u. Per 1 januari 2016 passen we ons

huurbeleid aan. Dan wijzen we alleen woningen
toe met huren die passen bij het inkomen

van de bewuste huurders. Zo vergroten we de

betaalbaarheid.

Nieuw huurbeleid per 1 januari 2016

Woonbron helpt huren betaalbaar houden
Woningcorporaties zien dat huurders
steeds meer moeite hebben met het
betalen van de huur of een huurachterstand opbouwen. Vooral mensen met
een laag inkomen hebben moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen. Woonbron
wil dat huisvesting betaalbaar blijft.
Daarom is ‘betaalbaarheid’ een speerpunt in ons beleid. Ook bij onze centrale
bewonersorganisatie, de Concern
Participatieraad Woonbron (CPRW),
die uw belangen als huurder behartigt,
staat betaalbaarheid bovenaan de
agenda.

Wat doet Woonbron om de huur
voor klanten betaalbaar te houden?

De meest directe manier is de hoogte
van de huren te beperken. De afgelopen
jaren deden we dit onder meer door bij
de jaarlijkse huuraanpassing mensen
met de laagste inkomensgroepen te
ontzien. Voor klanten met een beperkt
inkomen is het van belang dat hun
huurbedrag niet te hoog wordt. Boven
een bepaalde grens – dit wordt de aftoppingsgrens genoemd - betaalt een huur-

“We zijn blij dat Woonbron met dit beleid werkt
aan de betaalbaarheid van woningen voor nieuwe
huurders. De betaalbaarheid van woningen voor
bestaande huurders heeft nog onze zorg. Daarover
blijven we in overleg met Woonbron.”
Concern Participatieraad Woonbron
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der een relatief groot deel van de huur
zelf en krijgt hij relatief weinig tegemoetkoming in de huur via huurtoeslag.
Daarmee bestaat de kans dat een huurder met een beperkt inkomen de huur
niet of nauwelijks meer kan opbrengen.

“woonbron wil dat
wonen betaalbaar blijft”
Per 1 januari 2016 past Woonbron
het huurbeleid aan. Waaruit bestaat
die aanpassing?

Woonbron heeft als doelstelling om
minstens 70 procent van haar woningen
aan te bieden met een huurprijs onder
de eerder genoemde aftoppingsgrens.
Als we ons huurbeleid ongewijzigd laten,
zouden we deze doelstelling waarschijnlijk niet halen. Vandaar dat we voor een
flink aantal woningen de huur op het
moment dat deze opnieuw worden verhuurd, verlagen. Daarmee vergroten we
de betaalbaarheid voor onze klanten.
Verder gaan we ‘passend toewijzen’.
Dat betekent dat we geen woningen
toewijzen aan bewoners die deze eigenlijk niet kunnen betalen. Mensen krijgen
voortaan alleen een woning toegewezen
met een huur die past binnen hun
budget. In onze woningadvertenties
vermelden we daarom duidelijk de
inkomenseisen.

Voor welke woningen gaat de huur
omlaag?

We selecteren woningen door onder
meer te kijken naar: de beschikbaarheid
van een specifiek woningtype, de vraag
in de markt, de kans van slagen voor de
bewoner en de financiële continuïteit
van Woonbron. Want een lagere huur
heeft een negatieve invloed op ons
huishoudboekje.

Voor wie geldt dit nieuwe
huurbeleid?

Voor nieuwe klanten. Zodra een bestaande
klant de huurovereenkomst opzegt,
wordt de woning die deze huurder
achterlaat mogelijk tegen een lager
huurbedrag aangeboden aan een nieuwe
klant. De nieuwe huurder profiteert van
de lagere huur.

Verandert er iets voor de huidige
huurders?

Nee, voor de huidige huurders verandert
er niets. Uw huurovereenkomst en de
daarin vastgestelde huurprijs blijven
onveranderd.

Kan het zijn dat mijn buren een
lagere huur betalen dan ik?

Ja, het is inderdaad mogelijk dat een
woning tegen een lager huurbedrag
wordt aangeboden dan u betaalt voor
een vergelijkbare woning. Door wijzigingen in wetgeving en ons huurbeleid
kunnen onze klanten soms verschillende
huurbedragen betalen. n

Iedereen heeft een dak
boven het hoofd nodig
We kennen ze allemaal: de beelden van duizenden
vluchtelingen die door oorlog van huis en haard zijn
verdreven. Deze beelden maken indruk op iedereen in de
wereld. De grote stroom van vluchtelingen die naar ons
land komt, dwingt ons actie te ondernemen. Corporaties
hebben hierin een belangrijke taak.
Want wij zijn er juist voor mensen die het zelf niet redden, die een steuntje in de rug nodig hebben. Woonbron
bereidt zich voor op het huisvesten van deze ‘statushouders’, zij hebben een vergunning om de komende vijf jaar
in ons land te blijven.
Gemeenten krijgen van de rijksoverheid jaarlijks een taak
voor het huisvesten van deze statushouders. Zodra de
lokale huisvestingsopgave bekend is, maken gemeenten
hierover ook afspraken met de lokale corporaties. Woonbron ligt op koers met haar taakstelling in de gemeenten
waarin zij actief is.

‘Afwachten kan niet’

Bert Wijbenga, voorzitter Raad van Bestuur van Woonbron, legt uit waarom Woonbron zich hard maakt voor
de huisvesting van statushouders: ‘'Afwachten kan niet,
daarvoor is de situatie te schrijnend. Wonen, een dak
boven je hoofd, is echt een eerste levensbehoefte. Alleen
zo kunnen mensen herstellen, gaan investeren in de

Nederlandse taal, een sociaal leven opbouwen en werk
vinden. Met woonruimte bieden we deze mensen de cruciale eerste stap naar herstel.”

Creëren van extra woonruimte

“We proberen in eerste instantie extra woonruimte toe
te voegen zodat de druk op de wachttijd van sociale
huurwoningen niet toeneemt. We hebben hierover nog
geen signalen ontvangen. We zijn er heel alert op,” aldus
Bert Wijbenga.
Oplossingen waar we naar kijken om extra ruimte te
creëren, zijn onder meer het ombouwen van leegstaand
vastgoed zoals verzorgingshuizen of kantoren. Maar
ook bijvoorbeeld of we panden, die op de lijst staan om
gesloopt te worden, langer in stand kunnen houden. Een
andere mogelijkheid die we onderzoeken is of we door
slimme toepassingen snel nieuwe bewoonbare units
kunnen opleveren.

Sociaal beheer

Uiteraard zijn we er voor al onze bewoners. Bert Wijbenga:
“Corporaties zijn goed in sociaal beheer. We zetten in op
gedegen opvang van nieuwe bewoners en het samenleven in woongebouwen en buurten met huidige bewoners.
De ruime ervaring van corporaties met onze complex
beheerders en sociaal beheerders komt hier van pas. Onze
mensen doen dat altijd in nauwe samenwerking met
diverse partijen.” n
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Zo regelt u uw zaken met Woonbron
Hoe kan ik een storing melden of reparatieverzoek doorgeven? Ik heb last van mijn buren
en we komen er samen niet uit: wat nu? Uw zaken met Woonbron regelt u gemakkelijk
en snel. Kies de manier die het beste bij u past.

Mijn Woonbron

Langskomen (op afspraak)

Op Mijn Woonbron regelt u gemakkelijk uw zaken
wanneer het u uitkomt. Bij de eerste keer inloggen,
krijgt u enkele controlevragen. Na beantwoording
van deze vragen is uw account aangemaakt en kunt
u direct zaken regelen als:

Woonbron Delft
Aart van der Leeuwlaan 8, 2624 LD Delft
Bezoek op afspraak

• Het wijzigen van uw gegevens (zoals telefoon

nummer, e-mailadres, bankrekening en dergelijke)

• Inzien brieven die u van ons heeft ontvangen
• Reparatieverzoek (ook vóór inlog)
Sociale media

Bellen
U kunt ons ook bellen. Van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur staan we
telefonisch voor u klaar om u te helpen.
088 966 00 00
088 966 03 00
015 251 67 00

(Voor noodgevallen ook na sluitingstijd bereikbaar)

Reparatieverzoeken (overig):

Woonbron Rotterdam Delfshaven
Aelbrechtskade 82, 3023 JA Rotterdam
Bezoek op afspraak
Woonbron Rotterdam IJsselmonde / Prins Alexander
Hollands Tuin 310, 3078 EE Rotterdam
Openingstijden klantpunt:
op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur

Volg ons op Facebook en Twitter
www.facebook.com/woonbron
www.twitter.com/woonbron

Woonbron:
Woonbron Makelaars:
Reparatieverzoeken (Delft):

Woonbron Dordrecht
Van Baerleplantsoen 26, 3314 BH Dordrecht
Openingstijden klantpunt:
op werkdagen van 13.00 uur tot 16.30 uur

0900 0252

Woonbron Rotterdam Zuidwest / Spijkenisse
Kinheim 15, 3191 EG Hoogvliet (RT)
Openingstijden klantpunt:
op werkdagen van 13.00 uur tot 16.30 uur
Woonbron Makelaars
Aelbrechtskade 88, 3023 JB Rotterdam
Openingstijden:
op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur

Brief

(Voor noodgevallen ook na sluitingstijd bereikbaar)

Een brief stuurt u naar:

Mailen
Per e-mail zijn wij ook bereikbaar.
Woonbron: info@woonbron.nl
Woonbron Makelaars: info@woonbronmakelaars.nl

Woonbron
Postbus 2346
3000 CH Rotterdam

