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In ons bewonersblad Wonen geven wij u twee keer per jaar een kijkje in
onze activiteiten. We laten graag zien wat we doen en waarom we dat doen.
In deze editie van Wonen vindt u een aantal praktische voorbeelden van hoe
wij ons maatschappelijk, duurzaam en sociaal inzetten.
Het is u misschien al opgevallen: op meerdere plekken in Rotterdam, Delft,
Dordrecht en Nissewaard pakken we huizen aan. Van binnen en op sommige
plekken van buiten. Dat is ook nodig. Uit een bewonersonderzoek van begin
dit jaar bleek dat onze bewoners de kwaliteit van hun woning gemiddeld met
een 6.2 waarderen. Dat cijfer moet omhoog.
De waardering van dit moment heeft te maken met de leeftijd van onze
woningen. Veel huizen zijn al vijftig of zestig jaar oud. Daarom hebben we
bijvoorbeeld een nieuwe aanpak voor ons preventief inspectieonderhoud in
het leven geroepen. Onderhoudsmonteurs doen een APK van de woningen.
Meer daarover leest u in het artikel over ‘Goed wonen’.

Gasloos wonen

fotografie
Boudewijn Bollman
Frank Hanswijk

Al onze woningen moeten uiteindelijk van het gas af. Momenteel onderzoeken
we de mogelijkheden om woningen aan te sluiten op het warmtenet. In
IJsselmonde (Rotterdam) loopt nu een proef en de bewoners zijn positief.

drukwerk
De Bondt grafimedia

Vrijwilligers Riet en Gijs

Voorpagina: Kapperstraditie in
Rotterdam-West (p. 18)
Foto: Boudewijn Bollmann

We kunnen niet zonder vrijwilligers. Daarom zetten we ze graag in het zonnetje.
Riet Kanters leidt de activiteitencommissie van De Klockelaer in Dordrecht.
Gijs Elswijk is al tien jaar voorzitter van zijn VvE. Twee mooie portretten.

Waar rook is…

Voor eind 2021 willen we in al onze woningen meerdere rookmelders plaatsen.
Bewoners die gewaarschuwd worden door een rookmelder, hebben een
grotere kans om op tijd te kunnen vluchten bij brand. En een veilig gevoel
moet bewoners meer wooncomfort geven.

De weggeefwinkel

Een winkel zonder kassa, waar mensen spullen inleveren en meenemen.
Een mooi initiatief in onze Short Stay Facility in Dordrecht.
Wij wensen u veel leesplezier en alvast een heel comfortabel 2019 toe. n
Redactie Wonen

U kunt ons ook volgen
via Facebook, Twitter
en YouTube
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ALGEMENE MEDEDELING
0900-0252 bestaat niet meer
Het telefoonnummer 0900 0252 staat nog steeds vermeld op oude stickers
in liften en op borden bij gebouwen. Sinds enkele maanden bestaat dit
nummer niet meer! Een reparatieverzoek kunt u eenvoudig melden via
woonbron.nl of via telefoonnummer 088 966 00 00.
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Bewoner Yvonne Schuur

EEN 7 VOOR WOONBELEVING IN 2020

'Goed wonen’
voor tevreden
huurders
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Yvonne Schuur staat stralend in haar gloednieuwe
keukentje. “Deze zomer hebben ze ‘m geplaatst.
Ook het toilet en de badkamer zijn nieuw. Een hele
verbetering.” Yvonne woont nu ruim vijf jaar in de
Dordtse Vogelbuurt. Er gebeurt veel. Een groot aantal
woningen – zoals die van Yvonne – krijgen groot onderhoud. En er wordt gesloopt en nieuwbouw geplaatst.

De aanpak in de Vogelbuurt staat niet op zichzelf. Ook in Delft, Nissewaard en Rotterdam
pakt Woonbron huizen aan. Waarom? “Omdat wij willen dat onze huurders goed wonen”,
vertelt beleidsmaker Jan-Willem Verheij. “Goed wonen gaat over de kwaliteit van onze
woningen. Uit een bewonersonderzoek van begin 2018 bleek dat onze bewoners hun
woning gemiddeld met een 6.2 waarderen. Dat cijfer moet omhoog.”

Blijven verbeteren

In de Vogelbuurt gaat dat de goede kant op. “De plannen
om de kwaliteit van de woningen in de buurt te verbeteren liggen er al een tijdje”, vertelt gebiedscoördinator
Corina de Jong. “We hebben afgelopen jaar al 36 nieuwe
appartementen gebouwd. En we gaan de komende
jaren verder met slopen. Acht gebouwen in totaal. Daar
bouwen we dan nieuwe sociale huurwoningen voor
terug. Bij de sloop komt veel kijken. Samen met een
sociaal begeleider zoeken we naar nieuwe woonruimte
voor de bewoners die uit hun huis moeten vertrekken.
Veel mensen willen graag in de wijk blijven en wij zorgen
ervoor dat iedereen goed terechtkomt.”

toilet, douche en keuken vervangen. Ook heb ik een
balkon gekregen en is mijn vloer beter geïsoleerd.
Superfijn! De werkzaamheden waren wel heftig, maar
je moet er wat voor over hebben. Als jij je flexibel opstelt,
zijn de werkers dat ook.” Corina vervolgt: “We hebben de
tevredenheid van de bewoners over de werkzaamheden
gemeten. Met een gemiddeld eindcijfer van 8,5 kunnen
we wel zeggen dat dit project goed is verlopen.
De woningverbetering hebben we aangeboden aan
276 huishoudens in de Vogelbuurt. Bijna iedereen ging
akkoord. Zo investeren wij in goed wonen. Dat is onze
taak.” Yvonne knikt instemmend: “Ik ben er heel blij
mee.”

Tijdelijke invulling

Algemene Periodieke Keuring

Bewoners spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling
van de Vogelbuurt. Corina: “Zo ontstond bijvoorbeeld het
Vogelnest: een broedplaats voor creatievelingen die de
buurt vooruit helpen. Zij mogen gratis gebruikmaken van
onze leegstaande panden die we op termijn gaan slopen.
In ruil daarvoor geven ze iets terug aan de buurt. Een
tijdelijke koffiekeet op de hoek van het Vogelplein,
muurschilderingen, huiswerkbegeleiding, bijeenkomsten… Ook dit draagt bij aan het woonplezier. De buurt
blijft levendig, ondanks de braakliggende terreinen.”

Toilet, douche, keuken

Yvonne heeft de wijk de afgelopen jaren zien veranderen.
“In positieve zin, hoor. Ook mijn huis is nu klaar voor de
toekomst. Afgelopen zomer hebben ze in tien dagen mijn

“Om de woonwaardering op te krikken naar het cijfer
7 in 2020, streven wij ernaar om jaarlijks twee procent
van onze woningen te vernieuwen”, vertelt Jan-Willem
Verheij. “Net als nu in de Vogelbuurt gebeurt. Groot
onderhoud, zoals bij Yvonne, helpt natuurlijk ook. Daarnaast hebben we een nieuwe aanpak voor ons preventief
inspectieonderhoud. Onderhoudsmonteurs komen bij
bewoners langs en doen een soort APK van de woning.
Kleine dingen, zoals kranen en elektra, worden dan meteen opgepakt. Ouderen kunnen daarnaast bijvoorbeeld
handgrepen krijgen in de douche. Of een verhoogd toilet,
als dat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Met dit preventieve inspectieonderhoud bezoeken we in
twee tot drie jaar tijd 7.000 tot 8.000 woningen.” n
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gluren bij de huurder

"Ik liep elke dag
de hoek om door
de zonnige straat
langs de mooie
grote speeltuin,
en ik dacht: wat
zou ik hier graag
willen wonen.”

Al 60 jaar huurder
Een kijkje nemen in de woning van een huurder en inspiratie opdoen. Dat is het idee van deze rubriek.
Dit keer twee honkvaste huurders die al heel lang met veel plezier op hetzelfde adres wonen.
Mevrouw Van Puffelen uit Delft
“April 1959”, herinnert mevrouw Van
Puffelen zich. “Een goede vriendin
woonde in de buurt van de Johan
Willem Frisostraat in Delft. Ik liep elke
dag de hoek om door de zonnige straat
langs de mooie grote speeltuin, en
ik dacht: wat zou ik hier graag willen
wonen.” Mevrouw Van Puffelen was
pas gehuwd. Haar jonge gezin met twee
kleine kinderen leefde in een bouwval.
“Overal was woningnood, iedereen
zocht naar een huis. Mijn man was
ambtenaar en met hulp van de gemeente zocht hij naar een geschikte woning
voor ons gezin. Hij was van huis uit een
echte ‘rooie’, een socialist. Inschrijven
bij Onze Woning, een verre voorganger
van Woonbron, kon daarom niet. Het
was namelijk een christelijke bouwvereniging en de verzuiling was nog in
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volle gang. Als geboren en getogen
Friezin was ik Nederlands Hervormd,
dus ik kon me gelukkig wél inschrijven.”
Maar vlotten deed het niet. Tijdens
de zoveelste opknapbeurt van hun
‘krot’ verbleef mevrouw Van Puffelen
met de kinderen in Friesland. “Toen
kwam er plots een telegram: kom zo
snel je kunt terug. Wij snel naar Delft.
Daar aangekomen moest ik achterop
de fiets bij mijn man. ‘Wat gebeurt er
allemaal?’ dacht ik nog. We kwamen
steeds dichter bij de straat en mijn hart
klopte steeds sneller. Voor de knalgele
brandkraan stopten we. ‘Dit is ons
nieuwe huis’. De gemeente had het huis
gevorderd voor een gedwongen ruil, dat
gebeurde wel meer na de oorlog. Toen
het huis leegkwam, wilde de corporatie de woning terug voor een lid. Toen

keken ze in hun bestanden: een ambtenaar gehuwd met een kandidaat van
die corporatie – dé perfecte oplossing.
Dit is precies hoe het moest zijn.”
Nu is het bijna zestig jaar later.
Mevrouw Van Puffelen wil zeker niet
weg. “Ik wil hier mijn negentigste
verjaardag halen, en daarna in april
volgend jaar mijn 60-jarig woonjubileum. Hier liggen al mijn herinneringen.” Mevrouw Van Puffelen wordt
in haar woning omringd door foto’s van
haar dierbaren. Hier en daar prijkt een
plaatje van haar geboortegrond. Voor
het huis nog altijd de knalgele brandkraan. n

gluren bij de huurder

“Nee, ik ben geen
echte Dordtse,
maar ik voel me
hier na al die
tijd wel heel erg
thuis!”

bij Woonbron
Mevrouw De Weerd uit Dordrecht
Al zestig jaar noemt mevrouw De
Weerd de Mariannestraat in Dordrecht
haar thuis. In haar favoriete zitstoel
in de woonkamer kijkt ze uit over een
rustige, knusse straat. “Nee, ik ben geen
echte Dordtse, maar ik voel me hier
na al die tijd wel heel erg thuis!”
Mevrouw De Weerd was 21 jaar oud
toen ze met haar moeder in de achtertuin stond. Ver in Noord-Holland aan
een kanaal. “Er voer een boot voorbij.
Twee schippers stonden op het dek met
een megafoon: ‘Hoe laat staat de koffie
klaar?’ riep er een. ‘Acht uur!’ antwoordde mijn moeder. En ja hoor, diezelfde
avond kwamen ze op de koffie. De
volgende avond vroeg één van hen me
naar de film. En die schipper werd mijn
echtgenoot. Hij heeft me meegenomen
hier naar Dordrecht.”

“We woonden de eerste vijf jaar een
paar huizen verderop in de straat, in
een duplexwoning”, legt ze uit. “Toen
de kinderen kwamen, werd dat al gauw
te klein. Toen hebben we geruild met
een buur, die wilde wel kleiner wonen.
Dat was op 1 februari 1958 en ik zit hier
nu nog. Hier tegenover was de kleuterschool, mijn kinderen liepen zo de deur
uit en meteen de school in. Als ze in de
gang op een emmertje gingen staan,
konden ze naar me zwaaien. Dan zag
ik twee koppies door de ramen piepen.
Die school is nu weg, er staan nieuwbouwhuizen.”
Mevrouw De Weerd hoeft geen hulp en
doet alles zelf. “Alleen de planten hoog
op de kast kan ik geen water geven.
Toen de onderhoudsmannen van
Woonbron mijn toilet kwamen

verhogen, heb ik ze meteen gevraagd
om de plantjes te wateren. Ze waren zo
lang, die konden daar makkelijk bij. En
een tijdje geleden stond de buurman
opeens voor de deur. Of ik hulp nodig
had met de tuin. Hij heeft toen alles
netjes gemaaid en gesnoeid. Eenzaam
ben ik totaal niet. Mijn kleinkinderen
wonen met hun gezin een paar straten
verderop. Elke dag probeer ik een blokje
om te gaan. Ik loop met een stok dus
daar ben ik wel een tijdje zoet mee.
Verder ruil ik spullen op Facebook en ga
ik een keer per week naar een gezamenlijk etentje in het centrum. Zo houd ik
het gezellig.” n

Uw huis of winkelpand ook in
deze rubriek? Meld u dan aan via
communicatie@woonbron.nl.
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Sinds deze zomer is Dordrecht
een weggeefwinkel rijker. Dit is
een winkel zonder kassa, waar
mensen spullen inleveren en/of
mee mogen nemen. U vindt de
winkel onderin het SSF-gebouw
aan de M.H. Trompweg 235 in
Dordrecht. Marijke van Deelen
van Woonbron vertelt meer
over de weggeefwinkel.

“Een overdaad aan spullen in huis, ik denk
dat we dat allemaal wel herkennen”, vertelt
Marijke. “Kinderkleding die te klein is geworden,
speelgoed, twee waterkokers… Prima spullen,
maar zelf heb je ze niet meer nodig. Ook in
mijn omgeving kon ik er niemand blij mee
maken. Sterker nog, zij herkenden het ‘probleem’. Weggooien vind ik zonde – je weet dat
er mensen zijn die je er blij mee kunt maken.
Maar hoe bereik je die? Toen er een ruimte vrijkwam in het SSF-gebouw in Dordrecht werd ik
meteen enthousiast. Ik schreef een plan voor
een weggeefwinkel. Van mijn manager Gert
Nobel mocht ik er gelijk mee starten.”

Hergebruik

De afkorting SSF staat voor ‘Short Stay Facility’. Het gebouw huisvest tijdelijke bewoners
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Weggeefwinkel Dordrecht:

een goed idee
die (onverwachts) een woning nodig hebben.
Dat maakt het een ideale plek voor een weggeefwinkel. Marijke vertelt: “De bewoners
starten vaak opnieuw en kunnen alle spullen
goed gebruiken. Wat voor de een geen waarde
meer heeft, kan voor de ander veel betekenen.
Als je spullen doneert, doe je ook iets tegen de
weggooimaatschappij. Hergebruik draagt bij
aan een beter milieu.”

Succes

De weggeefwinkel is inmiddels elke werkdag
open en wordt drukbezocht door bewoners
en andere mensen met een kleine beurs. Het
succes komt voor een groot deel door Johanna
Witman. “Zij is het gezicht van de winkel”, zegt
Marijke. “Ze zorgt dat alle spullen gesorteerd
worden en dat de winkel er piekfijn uitziet.”

Spullen doneren?

Spullen zijn altijd welkom. Anne Dubbeldam,
receptioniste van de SSF: “Alle spullen die heel
en schoon zijn, geven we weg. Geen meubels
of grote spullen, daar hebben we geen plaats
voor. Maar wel voor klein huisraad zoals borden, bestek en pannen. Beddengoed en kinderkleren gaan ook hard. En zeker met de feestmaanden kunnen we speelgoed goed gebruiken. Schone, bruikbare spullen kunt u altijd
afgeven aan de balie van het SSF-gebouw.” n

Terug naar de '301'
Als één van de weinige Indische gezinnen in de ‘301’ vielen ze op: pa en ma Aartsen met vier
zonen en twee dochters. In 1957 – niet lang na aankomst in Nederland – vonden ze een woning
in Oud-IJsselmonde (Rotterdam). “De ‘301’ verwijst naar het aantal woningen dat toen werd
gebouwd”, verklaart zoon Eric. “Wij hebben daar echt een fantastische tijd gehad!”

“Voor twintig gulden per week huurden pa
en ma de vierkamerwoning op de galerij aan
het Elegastpad”, gaat broer Fred verder. “We
woonden er met een gezin van acht. Het was
niet ruim, maar voor die tijd was het goed
wonen. We zijn er ruim twintig jaar gebleven.”

De club van de Elegasters

“De hele buurt kende ons, omdat we gekleurd
zijn”, vertelt Eric. “Op school werden we soms
‘poepchinees’ genoemd, maar we hadden
genoeg vrienden. Pa had maar één arm en
toch sleutelde hij altijd aan brommers. Een
sjekkie draaien met één hand ging ‘m trouwens ook goed af. Dat viel wel op.” Zus Emilie
heeft weer andere herinneringen: “We schelen allemaal twee of drie jaar, dus we hadden
allemaal onze eigen vrienden. Met andere

kinderen aan het Elegastpad hadden we een
geheime club: ‘De Elegasters’. Dan speelden
we bijvoorbeeld softbal tegen kinderen uit
een andere straat.”

Altijd langsrijden

De familie Aartsen is inmiddels uitgewaaid
over Nederland. Broer Eduard woont zelfs op
Bali. “Maar altijd als ik in het land ben, rijd
ik even langs de 301”, vertelt hij. Zijn broers
knikken instemmend. Ronald: “Er liggen daar
zoveel goede herinneringen. Het is altijd fijn
om die weer op te halen.”

Verandering

De buurt is veranderd, maar voor de familie Aartsen blijft het nostalgische gevoel
bestaan. De galerijwoning aan het Elegastpad

8 is inmiddels gesloopt en maakt plek voor
nieuwbouw. Een plek voor nieuwe bewoners
om hun eigen herinneringen te maken. “Via
Woonbron hebben wij het straatnaambord
geregeld. En het originele huisnummer”, zegt
Fred trots. “Een mooi aandenken aan onze tijd
in die buurt.” n

ONTWIKKELING IN OUD-IJSSELMONDE
De voormalige ‘301’ is volop in ontwikkeling.
“We zijn al sinds 2013 bezig”, vertelt gebiedscoördinator Hasan Atas. “Toen hebben we 56
woningen gerenoveerd. In 2015 volgden er nog
143 woningen. Afgelopen jaar hebben we 177
woningen gesloopt, waaronder die aan het
Elegastpad. Komend jaar starten we daar met
de nieuwbouw van 106 sociale huurwoningen.
Dit sluit aan bij ons programma ‘Goed wonen’,
waarin we hebben gezegd dat we jaarlijks 2
procent van onze woningen willen vernieuwen.”
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“Al onze woningen – zo’n
35.000 in totaal – moeten
uiteindelijk van het gas
af.” Koen van ’t Hof
is adviseur Duurzaamheid
bij Woonbron. Hij onderzoekt de mogelijkheden
om woningen aan te
sluiten op het warmtenet.

Gasloos wonen:
hoe doen we dat?

Bewoner Henk Tode

“Een warmtenet is een leidingstelsel waar heet water
doorheen stroomt”, legt Koen uit. “Dit water wordt
grotendeels opgewarmd door energie die anders verloren
gaat. Deze energie noemen we restwarmte. In Rotterdam
en Dordrecht ligt al een warmtenet. In Delft zijn er plannen. En in Nissewaard worden de mogelijkheden onderzocht. In veel gevallen is aansluiting op het warmtenet
de goedkoopste gasloze oplossing. Dat is mooi, want zo
houden we geld over voor andere zaken die we belangrijk
vinden, zoals betaalbaar en comfortabel wonen.”

Dezelfde energierekening

Woningen aan het warmtenet koppelen is een vrij kleine
ingreep in vergelijking met andere gasloze alternatieven.
Koen: “Dat geldt zeker voor woongebouwen die een
collectieve ketel hebben. Deze woningen sluiten we het
eerst aan. In huis verandert er niets. Je kunt gewoon op
dezelfde manier je verwarming aanzetten. Ook is er geen
speciale isolatie nodig, zoals bij elektrisch verwarmen.
Je stookkosten veranderen eigenlijk niet. Alleen reken
je je energie ineens af in gigajoules, in plaats van
kubieke meters gas.”
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Duurzaam verwarmen

Om de CO2-uitstoot terug te dringen, stimuleert de
Nederlandse overheid duurzaam verwarmen. “Als
corporatie spelen we daarin een grote rol”, zegt Koen.
“Ruim een derde van alle woningen in Nederland zijn
van corporaties. Hoe eerder we van het gas af gaan, hoe
minder CO2-uitstoot we veroorzaken. De warmtenetten
in onze regio worden gevoed door restwarmte uit de
Rotterdamse haven en uit afvalverbranding. Uiteindelijk
kan het warmtenet ook gevoed worden met aardwarmte.
Nog duurzamer!”

Overstappen

Het doel van Woonbron is om tussen 2018 en 2020
minimaal 500 woningen aan te sluiten op het warmtenet
en nog eens 1.500 woningen daarop voor te bereiden.
“In IJsselmonde heeft een Vereniging van Eigenaars al één
blok aangesloten, als proef. In deze VvE heeft Woonbron
veel huurwoningen in bezit. De eerste ervaringen zijn
positief!”

“Bij ons binnen
is het altijd
lekker warm”
Joke Bol en Henk Tode wonen al tientallen
jaren in de galerijflat aan de Kromme Hagen
in IJsselmonde (Rotterdam). Twee jaar geleden werd hun woning aangesloten op het
warmtenet. “Eigenlijk is er niets veranderd”,
vertelt Joke. “Het is hier binnen nog steeds
comfortabel warm, als we de verwarming
aanzetten.”

“Beneden in het gebouw komt nu een heel grote warmwaterleiding
binnen”, vertelt Henk. “Vanuit daar wordt warm water het gebouw
rondgepompt, naar de woningen. En binnen de woningen naar de
radiatoren. Per radiator wordt het verbruik vastgesteld. Vandaar de
metertjes op elke verwarming.”

Dezelfde prijs, hetzelfde comfort

warm werd binnen, zei de huismeester: ‘Zet je ramen en deuren maar
open’. Zo werd de energierekening heel hoog! Nu is het allemaal beter
geregeld en is ons huis beter geïsoleerd. De centrale verwarming die
we hadden werkte prima. Voor ons gevoel is er sinds de aansluiting op
stadsverwarming eigenlijk niets veranderd. De energierekening is
hetzelfde en het comfort ook.” n

De woning van Joke en Henk is steeds comfortabeler geworden. Joke:
“Toen ik hier 49 jaar geleden kwam wonen, was de temperatuur per
woning niet goed in te stellen. We hadden een centrale cv. Als het te
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Vrijwilliger in beeld - Riet Kanters
v.l.n.r.: Pleun de Waard van Woonbron, bewoners dhr. Cohen, dhr. Van der Stroom,
dhr. Aantjes, mevr. Kanters, dhr. Kanters

RIET KANTERS LEIDT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE VAN DE KLOCKELAER IN DORDRECHT

“Ik weet niet anders dan de handen uit de
mouwen te steken”
In de activiteitenruimte van De
Klockelaer in Dordrecht prijkt een
bordje: ‘Riet en John Kanters Foyer’.
De activiteitencommissie van
het woongebouw voor 50+’ers
vernoemde de ruimte naar het echtpaar. Als cadeau voor hun 60-jarig
huwelijk, inclusief reis naar Spanje.
“Een welverdiend bedankje van
ons, want ze zijn een heel belangrijk
onderdeel van onze club”, verklaart
meneer Aantjes.

Mevrouw Kanters staat nu vijf jaar aan het
roer van de zeer actieve activiteitencommissie.
“Eerst regelden twee andere organisaties hier
de activiteiten. Maar toen die zich terugtrokken
dachten we: dat kunnen we zelf ook, misschien
zelfs wel beter. We vroegen Woonbron naar
de mogelijkheden, ook voor de huur van deze
ruimte. Alles was bespreekbaar en we mochten
de commissie zelf gaan leiden.” Zo gezegd, zo
gedaan. De activiteitengroep bestaat uit
ongeveer zestien leden. Samen organiseren
ze dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse programma’s: “Kaartspellen, biljart, bingo, zangkoor, handwerk, rommelmarkten, uitjes, dansavonden, etentjes… Noem maar op!”

Samen sta je sterk

Complexbeheerder en huismeester Pleun de
Waard van Woonbron kijkt glimlachend toe:
“Ik ben heel trots op deze groep. Ze doen er
alles aan om de 350 bewoners uit dit gebouw
te bereiken. Soms komen er zelfs mensen van
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buiten dit gebouw op de activiteiten af.” De vrijwilligers lachen: “We zijn beroemd.” Pleun lacht
mee, hij is echt een onderdeel van de groep.
“We helpen elkaar waar we kunnen: inzamelen,
klusjes, leeghalen van woningen. De groep staat
voor mij klaar en ik voor hen.”

Een rijke traditie

Wat is het geheim van hun succes? De heer
Cohen: “Van oudsher wordt hier veel
georganiseerd. Maar wij hebben een erg betrokken leider: mevrouw Kanters. Zij is dagelijks in
de weer. Soms vinden we wel dat ze het rustiger
aan mag doen hoor. We worden allemaal een
dagje ouder…” Mevrouw Kanters denkt daar
anders over. “De vakantie was heerlijk, maar nu
gaan we er weer lekker tegenaan. Ik kom uit de
horeca, en ik weet niet anders dan de handen
uit de mouwen te steken. Stilzitten vinden we
hier maar niets!” n

Vrijwilliger in beeld - Gijs Elswijk
Bewoner Gijs Elswijk

GIJS ELSWIJK IS AL TIEN JAAR VOORZITTER VAN ZIJN VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE)

“Als iedereen zijn steentje bijdraagt,
wonen we allemaal fijner”
Trots staat Gijs Elswijk in zijn achtertuin. “Bij de verbouwingen in 1990
wilden ze me een bovenwoning aanbieden, maar ik wilde per se een tuin.
Mooi dat dat gelukt is. Hierachter is
net iemand verhuisd, daar in de hoek
van de Finsestraat staat het leeg.
Benieuwd wie ervoor terugkomt.”

De 80-jarige Gijs is voorzitter van de VvE van de
Belgischestraat en de Finsestraat in Oud-Mathenesse – een oude arbeiderswijk in RotterdamWest. Hij wordt ook wel als de vader van de
buurt gezien. “Elke dag loop ik een rondje door
de straat. Dan word ik steevast aangesproken.
Er ligt ergens rotzooi, een lamp doet het niet,
een achtertuin staat onder water – mijn achtertuin heeft het trouwens ook zwaar, bedenk ik
mij nu. Nou, dan overleg ik met Woonbron!”

Veel overleggen met elkaar

Maar Gijs doet veel meer dan onderhoudsklusjes doorgeven. “Ik bemiddel bij overlast of adviseer bewoners als ze een betalingsachterstand
hebben; hoe de gemeente kan helpen, of welk
loket je moet bezoeken. Dat soort
dingen. Ik ben nu tien jaar voorzitter van de
VvE. Woonbron VvE Beheer is de beheerder, dus
daarmee overleggen we veel. Participatie heb ik
altijd al belangrijk gevonden. Komt denk ik van
mijn vroegere werk bij de PTT, dat is nu PostNL.
Daar leerde ik: als iedereen zijn steentje bij-

draagt, wordt het makkelijker en beter voor ons
allemaal. Dus dat probeer ik hier ook te doen.”

Blij met betrokkenheid

Nathalie is VvE-beheerder bij Woonbron VvE
Beheer en kent Gijs goed. “We spreken elkaar
ongeveer elke twee weken”, vertelt ze. “Gijs
weet werkelijk alles van de wijk. Er hoeft maar
een tegel gebarsten te zijn en we krijgen het
door van hem. Ook als er externe partijen zijn,
zorgt hij ervoor dat ze hun werk goed uitvoeren.
Anders krijgen ze het ook wel van hem te horen,
hoor”, lacht Nathalie. “Wij zijn heel blij met zijn
betrokkenheid.”

De buurt verandert

Gijs heeft er al flink wat jaartjes opzitten,
en daardoor de wijk ook erg zien veranderen.
“Nieuwe bewoners praten minder met elkaar.
Vroeger bleef je hier je hele leven wonen. Maar
tijden veranderen. Ik hoop wel dat we elkaar
weten te vinden in de toekomst. Dat maakt het
prettiger wonen.” n
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Leverancier Alfred Smit en Frans Kern van Woonbron

“We realiseren ons dat
we als wooncorporatie
sámen met de bewoners
verantwoordelijk zijn voor
brandveiligheid”
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Waar rook is…
Drie minuten. Dat is de tijd die je gemiddeld hebt om bij brand uit je woning te
vluchten. “Dat komt omdat veel meubels synthetisch zijn, veel schuim bevatten
en gemaakt zijn van spaanplaat”, vertelt brandmelderleverancier Alfred Smit.
“Vuur verspreidt zich razendsnel! Daarom is het belangrijk dat je op tijd wordt
gewaarschuwd.”

De brandweer krijgt jaarlijks duizenden meldingen binnen van brand in een woning. Niet altijd loopt het goed
af. “We realiseren ons dat we als wooncorporatie sámen
met de bewoners verantwoordelijk zijn voor brandveiligheid”, vertelt general manager Frans Kern. “Daarom gaan
we nu snel aan de slag. Voor eind 2021 willen we in al onze
woningen meerdere rookmelders plaatsen. Bewoners die
gewaarschuwd worden door een rookmelder, hebben een
grotere kans om op tijd te kunnen vluchten bij brand.”

Aan de slag

“Sinds 2003 plaatsen we rookmelders in onze woningen”,
gaat Frans verder. “Maar niet heel gericht. Voornamelijk
in nieuwbouw en her en der in een aantal gebouwen.
Vanaf nu gaan we het structureel aanpakken. Een leefomgeving moet veilig zijn voor bewoners. Bestaande
rookmelders halen we weg en we vervangen ze overal
voor één type met een batterij die tien jaar meegaat. Dat
maakt onderhoud eenvoudig. In januari 2019 starten we
met plaatsen. Het streven is om in het eerste jaar 10.000
woningen te voorzien van rookmelders. Een veilig gevoel
moet bewoners meer wooncomfort geven.”

Kosteloze ingreep

Misschien heeft u zelf al een rookmelder in uw woning
opgehangen, bijvoorbeeld van de bouwmarkt. ‘Goed
genoeg’, zou u denken. Alfred schudt zijn hoofd: “Hoe vaak
hoor je niet dat rookmelders vals alarm geven? Of dat
de batterij plotseling leeg is? Ook moeten deze melders
onderhouden worden. De rookmelders die wij plaatsen
gaan tien jaar mee, dankzij de lithiumbatterij. Daarna
vervangen we de hele rookmelder. Bewoners hebben er
dus geen omkijken meer naar, maar zijn wel verzekerd van
een veilig gevoel.” Frans vult aan: “Heeft u al rookmelders
hangen, dan vervangen we die. Het plaatsen en vervangen
van rookmelders is helemaal gratis.” n

Veiligheid boven alles

Een rookmelder waarschuwt alleen op tijd als die op de
juiste plek hangt. Leverancier Alfred: “Per type woning
bekijken we wat de beste plekken zijn. Al onze installateurs zijn zodanig getraind dat ze precies weten waar ze
rookmelders moeten plaatsen. In de meeste woningen
plaatsen we dan twee of drie rookmelders. Voor ouderen
die in hun woning willen blijven wonen, hebben we een
doorschakelmogelijkheid naar familie.” Frans vervolgt:
"Via de installateur krijgen de bewoners te horen wanneer
hun woning aan de beurt is. Ook krijgt iedereen een kaart
met instructies.”

U krijgt rookmelders in
uw woning.
Vanaf januari 2019 kunnen wij contact
met u opnemen voor het plaatsen.
De rookmelders die u krijgt:
• gaan tien jaar mee
• hoeft u niet te onderhouden
• zijn gratis

wonen | 15

Op pad met de
complexbeheerder
BEWONERS IN DELFSHAVEN (ROTTERDAM) BEOORDELEN EIGEN WOONGEBOUW
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Teamleider complexbeheer Rosanne Snikkers op pad met complexbeheerders Arie Posthoorn en André de Ronde

Je kunt nog zo fijn wonen, als je omgeving vervuild is en het licht
in je portiek niet brandt, dan kom je niet fijn thuis. “Sinds 2016
voeren wij daarom SHV-metingen uit”, vertelt Arie, complexbeheerder in Delfshaven. “We kijken of de gemeenschappelijke
ruimtes Schoon, Heel en Veilig zijn (SVH). Vanaf nu betrekken we
daar ook de bewoners bij.”
Op woensdagochtend gaat de bel bij meneer Almada.
Hij heeft zich aangemeld om mee te kijken met complexbeheerders Arie en André. Zij laten de iPad zien, waarmee
ze de meting doen. “Dit is de SHV-app”, legt André uit.
“Samen met u gaan we de gemeenschappelijk ruimtes
bekijken. Denk aan de galerij, de lift, het trappenhuis,
de bergingsgangen en de gemeenschappelijke tuin”.

46 punten

De gemeenschappelijke ruimtes van een woongebouw
worden op 46 punten beoordeeld via de SHV-app.
Arie: “Voor hoge kwaliteit noteren we een A, voor geaccepteerde kwaliteit een B en voor onacceptabele
kwaliteit een C. Voor het onderdeel ‘veilig’ is één C al
reden om een ruimte of object af te keuren. Voor ‘heel’
gebeurt dit bij twee of meer C’s en voor ‘schoon’ bij drie
of meer C’s. Als een algemene ruimte wordt afgekeurd,
komt Woonbron in actie.” De keuring met meneer Almada
begint bij de voordeur van het complex. “Ik zie krassen op
de deur”, geeft hij aan. “En de trapleuning zit los.” André
maakt een foto van de schade en noteert opmerkingen
op zijn iPad. Daarna lopen ze naar door boven.

den worden. André drukt op de knop: ‘Inspectie afgerond’.
“Hoe heb ik gescoord?” vraagt meneer Almada. “Een paar
verbeterpunten, zoals de losse trapleuning,” zegt André.
“Die gaan we oppakken.”

Een praatje maken

André en Arie maken tijdens de keuring regelmatig een
praatje met de bewoners. Arie: “Als er bijvoorbeeld
schoenen in de gang staan, dan kun je twee dingen doen.
Een brief sturen. Of meteen het gesprek aangaan. Dat
tweede doen we graag. Want als iemand niet wordt
aangesproken dan doen andere bewoners ook niet de
moeite de omgeving netjes te houden. Als wij zorgen voor
een schoon, heel en veilig woongebouw, zijn bewoners
gemotiveerd om dat zo te houden.”

Starten in februari

De SHV-meting eind dit jaar met de bewoners was een
proef. “In februari 2019 gaan we echt van start”, zegt
André. “Samen met andere complexbeheerders bezoek
ik 880 huizen in Delfshaven. Ook leiden we dan ongeveer
vijftig collega’s op, zodat zij de app ook leren kennen.
Het wordt een drukke maand, maar dat vind ik niet erg.
Ik houd van het contact met de mensen en vind het
belangrijk dat mensen zich goed voelen in hun huis.
Daar wil ik graag bij helpen.” n

Inspectie afgerond

Meneer Almada is blij met de controles. “De complexbeheerders doen goed werk, maar het is fijn om eens
mee te lopen. Zelf weet je toch net iets beter wat er mis
is in je woongebouw. In onze flat maken we de gemeenschappelijke ruimtes bijvoorbeeld zelf schoon.” André
deelt de ene A na de andere uit. “Er is inderdaad echt
keurig schoongemaakt”. Samen lopen ze alle 46 punten
af. Als alle ruimtes zijn bekeken, kan het bericht verzon-
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Kapperstraditie in Rotterdam-West
“Ik heb tradities heel hoog zitten”, vertelt Gio Uktolseja, 36 jaar oud. Sinds september 2018
kunnen bewoners van Rotterdam-West terecht in Gio’s Chop Shop, aan het Burgemeester
Meineszplein. “Voor een echte ‘chop’, bijpunten doe ik niet meer. Dus, helaas, lange haren
worden hier niet geknipt.”
Dat traditionele dat Gio hooghoudt, zie je terug in zijn
vak. “Ik vind de gewoonte van een wekelijkse scheer- en
knipbeurt heel mooi. Het geeft een community-gevoel.
Mensen lopen hier binnen, vertellen hun verhaal, ze komen
steeds terug. Soms ben ik een halve therapeut!” Gio lacht.
“Maar zo hoort het, de kapper is traditioneel een vast
beeld op de straathoek. Mensen komen hier samen en
nemen even de tijd voor zichzelf.”

Terug naar de roots

Hoe is die liefde voor traditie begonnen? Gio: “Ik denk
vanuit mijn roots. Ik ben een trotse Molukker en een echte
familieman. Als je oude foto’s terugziet van mijn opa, oma,
ooms en tantes, dan zie je dat iedereen er piekfijn uitziet.
Haren mooi, schoenen glanzend; als je er goed bijloopt,
voel je je ook beter! Aandacht voor het uiterlijk zat er dus
al vroeg in”, verklaart Gio, die zelf een nette das, een strak
gilet en een zwarte hoed draagt.

Een eigen zaak

En hoe kwamen ze op het plein terecht? Gio liet de hond
uit samen met zijn vriendin Maartje, toen ze voor het eerst
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langs het lege pand aan de rotonde liepen. “Gio droomde
al een tijdje van een plek voor zichzelf”, zegt Maartje, ook
kapper van beroep. Toen het lege pand eenmaal gespot
was, heeft het stel direct contact opgenomen met Woonbron. “Ik moest vertellen wat ik van plan was, niet zomaar
iedereen mocht erin”, legt Gio uit. “We moesten aantonen
dat we ook echt iets aan de buurt wilden bijdragen. Hiervoor was het een belwinkel, maar daar zie je niks meer van.
Binnen is het pand helemaal voor ons opgeknapt.”

Kom binnen!

Nu heeft Rotterdam-West er dus een nieuw gezicht bij.
Wat vinden de buurtgenoten? “Leuk!” zegt Gio
enthousiast. “We krijgen jong en oud over de vloer, ook
de jongens van de 'Heilige Boontjes' aan de overkant
komen weleens langs. De buren komen voor een knipbeurt, maar ook om gewoon eens te kijken en een praatje
te maken. Iedereen is welkom. Maar maak wel even een
afspraak via gioschopshop.com, ik zit al heel erg vo!” n

Het riool is van ons allemaal
Denkt u weleens aan het riool? Zolang het goed werkt
waarschijnlijk niet, maar bij een verstopping verandert dat
snel. Als het water niet meer wegloopt in de keuken, douche
of wc is dat ontzettend vervelend. U kunt dit voorkomen.
Vooral in flats van drie of vier verdiepingen
komen rioolverstoppingen vaak voor. Dit
komt door de manier waarop de afvoeren
lopen. Als het riool in één of meerdere
flats verkeerd wordt gebruikt, hebben
andere bewoners daar last van. In de
laagst gelegen woningen is dit het eerst
te zien, want daar vindt een verstopping
vaak een uitweg.

Maar wat is nu ‘goed gebruik’
van een riool?

NIET door gootsteen
of toilet spoelen

Waar kan dit afval
WEL naartoe?

Vet (vloeibaar en
gestold), frituurvet,
olie

Teruggieten in verpakking en
in de afvalbak gooien. Gestold
vet in de afvalbak gooien.

Babydoekjes, luiers,
kindertoiletpapier,
maandverband, tampons,
condooms

In de afvalbak

Vast afval zoals
schoonmaakdoekjes (ook
wegwerp!), kattenbakkorrels etc.

In de afvalbak

Etensresten zoals koffieprut
en theezakjes

In de bak voor groente-, fruiten tuinafval (GFT) of afvalbak

Oude medicijnen

Inleveren bij de apotheek of
als chemisch afval (kca) bij
het milieupark

Verf (ook op waterbasis)

Resten inleveren als chemisch
afval (kca) bij het milieupark

Chemicaliën, zoals
wasbenzine, terpentine,
insecticiden

Inleveren als chemisch afval
(kca) bij het milieupark of
terug naar de winkel
(zie verpakking)

Klusafval, zoals cementof gipsresten

Laten drogen en gescheiden
inleveren bij milieupark

Gevolg: Rioolbuis verstopt

Gevolg: Schone rioolbuis

En waarvan raakt het riool
nou verstopt?

Meer weten over afvoer, riolering
en verstoppingen?
Lees dan de onze brochure ‘Onderhoud
en reparaties’. Hierin leest u ook wat
uw rechten en onze plichten zijn bij
een verstopping. U vindt de brochure
op www.woonbron.nl/publicaties.
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Na een lange zomer zitten
we weer knus binnen. De
verwarming gaat weer aan.
Of u nu graag op blote voeten loopt, of juist een extra
trui aantrekt: op stookkosten
besparen we graag. Als uw
woning wordt verwarmd met
een gasgestookte centrale
verwarming, kunt u met de
tips op deze pagina aan uw
portemonnee én aan het
milieu denken.

Tips
voor de winter

Verwarming overdag lager

Door de verwarming één graad lager te zetten
dan u gewend bent, bespaart u al snel € 80
per jaar. Wilt u nog meer besparen? Zet de
verwarming op 15 graden als u weggaat. Op
deze manier bespaart u nog meer.

Radiatorfolie

Heeft u een radiator bij een buitenmuur staan?
Of onder een raam waar enkel glas in zit?
Door radiatorfolie aan de achterkant van een
radiator te plakken, verliest u minder warmte.
Waar de warmte eerst door muren of ramen
verdwijnt, wordt hij nu de kamer in gestuurd.
Het folie is te koop bij doe-het-zelfzaken en
maakt u met tape of magneetjes vast. Voor
ongeveer €15 koopt u genoeg folie om een paar
radiatoren te doen. Deze kosten verdient u in
één winter terug.

De kamertemperatuur stijgt daardoor, zonder
de verwarming aan te zetten!

Tussendeuren

In sommige ruimtes komt u minder vaak. Daar
hoeft de verwarming niet standaard aan te
staan. Zet daarom de verwarming alleen aan
in de ruimtes waar u vaak komt, en doe de tussendeuren dicht. Zo is het nog steeds lekker
warm, maar voor lagere kosten.

Ventileer

Een radiator kan zijn werk het beste doen als er
niets voor staat of hangt. Zet dus geen kasten
of banken voor een radiator, en zorg ook dat
er geen gordijnen voor hangen. Als de radiator
helemaal ‘vrij’ is, kan de warmte zich het beste
verspreiden.

Een droge woning is sneller verwarmd. Een
gemiddeld huishouden produceert dagelijks
ongeveer tien liter vocht, onder andere door
ademen, koken, afwassen en douchen. U kunt
dit vocht snel kwijtraken door de woning dagelijks te luchten. Zet dagelijks de ramen open
om te luchten, en houd een rooster of (klep)
raampje altijd op een kier voor de ventilatie.
Soms wordt uw huis sneller warm door eerst
wat koude lucht binnen te laten. Hoe dat kan?
De lucht in huis is vaak vochtig, bijvoorbeeld
nadat u in de keuken of de badkamer bent
geweest. Vochtige lucht warmt langzaam op.
Door middel van ventilatie ruil je vochtige lucht
in voor drogere lucht van buiten, dat scheelt!

Zet de oven open na gebruik

Gordijnen dicht

Houd radiatoren vrij

Misschien onverwacht, maar wanneer je een
oven gebruikt hebt, blijft er best wat warmte
over! Zeker in een kleiner huis of appartement
kan het schelen om de oven na gebruik open te
zetten. Door de deur van de oven open te zetten stroomt de warme lucht snel de ruimte in.
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Warmte verdwijnt sneller via ramen – ook
wanneer je dubbel glas hebt. Door de gordijnen
dicht te doen blijft meer warmte binnen.
Voor het beste resultaat zorg je ervoor dat
de gordijnen de radiator niet blokkeren.

Tochtstrip met borstel

Een hoop warmte verdwijnt onder kierende
deuren door. Sluit een deur niet goed aan op
de vloer of dorpel? Bevestig een tochtstrip met
borstel aan de onderkant van de deur. Te koop
bij alle bouwmarkten, met keuze uit een plakstrip of schroeven voor bevestiging. Kun je niet
wachten? Leg dan een deken of een andere
grote doek voor de kier.

Verwarming ’s nachts lager

Als u slaapt, hoeft de verwarming niet aan.
Zet hem daarom lager voor u naar bed gaat.
Hiermee bespaart u al snel enkele tientjes per
jaar. Dat bedrag groeit door de verwarming een
uur vóór u gaat slapen al lager te zetten.

Trek een warme trui aan

Koud? In plaats van de verwarming aan (of
hoger) zetten, kun je ook een trui aantrekken!
Pak dat wollen vest, of leg een dekentje klaar
op de bank.

Verwarm je slaapkamer niet

Het is gezond om met het raam open te slapen,
omdat op die manier meer zuurstof binnenkomt. De verwarming hoeft dan niet aan – een
extra bron van besparing. Met een kruik of
elektrische deken zorg je voor een lekker warm
bed.

