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Van de redactie

Partner in prettig wonen
Woonbron is graag een partner in prettig wonen voor haar bewoners. Onze rol daarin
is 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. Dag in, dag uit, zetten onze medewerkers zich hiervoor enthousiast
in. Want prettig wonen, dat verdient iedereen! In deze editie van Wonen nemen wij
u mee met verschillende activiteiten in uw buurt en leest u de reactie hierop van
betrokken bewoners.

Persoonlijk en dichtbij

Op pagina 4 gaan we op bezoek in de wijk Nieuw Engeland (Hoogvliet, Rotterdam).
Een wijk die een vlucht heeft genomen. Door een goede mix van woningen is ook
een mooie mix van bewoners ontstaan.
Hoe leuk is het om eens te gluren bij een huurder. Op pagina 9 nemen we een kijkje
in de woning van mevrouw Van der Wiel. Zij woont sinds 2002 in de Dragondonk
in Spijkenisse. De heer Van Kruining woont al 86 jaar in de Dr. Schaepmanstraat
in Delft. Hij vertelt meer over de geschiedenis van zijn buurt en hoe fijn hij daar
nog steeds woont.
De renovatie van de Vogelbuurt (Dordrecht) is in volle gang. In het artikel op pagina
16 spreken we met enkele bewoners over hun ervaringen.

Dienstverlening op maat

Wist u dat onze afdeling Onderhoud jaarlijks 50.000 reparatieverzoeken verwerkt?
Gelukkig bent u als klant steeds enthousiaster over het uitgevoerde werk. Op pagina
6 en 7 leest u dat wij dit jaar ongeveer 45,9 miljoen euro hebben begroot voor uitgaven
aan onderhoud en wat wij doen met de aanbevelingen die u ons doorgeeft middels
de enquête vanuit Tevreden.nl.

Woonbron.nl

Onze site is per september van dit jaar geheel vernieuwd. Zij is nu beter geschikt voor
de tablet en de mobiele telefoon. Zo kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week online
uw zaken met ons te regelen!
Veel leesplezier! n
Redactie Wonen

U kunt ons ook volgen
via Facebook, Twitter
en You Tube
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Zover het oog rijkt, zie je groen. In de

verte ligt de Chill-Hill. De flats in Hoog-

vliet van de ooit beruchte probleemwijk

‘de Waaier’ zijn gesloopt. De fundamenten
staan er nog, als kunstwerk. Dit monu-

ment dat vlakbij Speeltuin Bonaire ligt, is
ook overwoekerd door groen. Het roept

herinneringen op. Herinneringen aan een
onveilige wijk met een wildwest imago.

Dit beeld blijft de wijk achtervolgen. Maar
hoe gaat het nu eigenlijk echt in Nieuw
Engeland?

Floor Bahadoer voor de fundamenten van ‘de Waaier’.

Gelukkig wonen in Ni
Nieuw Engeland is een geslaagd voorbeeld van de herstructurering van Hoogvliet. De wijk ligt aan de noordkant
van Hoogvliet, langs de A15. Van het verkeer op deze
drukke snelweg is in de wijk nauwelijks iets te merken.
Daar zorgen de hoge dijk en de brede groengordel wel
voor. De laatste twintig jaar heeft de wijk een ingrijpende
metamorfose ondergaan, met als resultaat: ruime eengezinswoningen, appartementen, maisonnettes, boven- en
benedenwoningen in koop, sociale huur en vrije sector.
Aan de buitenkant van de buurt, in de groene gordel rond
Hoogvliet is het park ‘De Heerlijkheid’ aangelegd.

Goede mix

“Door een goede mix van woningen is ook een goede mix
van bewoners ontstaan,” zegt gebiedscoördinator Linda
de Groen. “Vroeger stond er hoofdzakelijk sociale woningbouw. Portiekflats gaven Nieuw Engeland, en daarmee
heel Hoogvliet, hun slechte naam. Bewoners trokken naar
de rijtjeshuizen in de nieuwere wijken van Hoogvliet, hun
plaatsen werden vooral ingenomen door Antillianen die
na de sluiting van Shell Curaçao naar Nederland kwamen.
In de jaren tachtig kampten de flats met chronische leegstand, verloedering en drugshandel. Nu, met de diversiteit
van de woningen is er ook een diverse groep mensen
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gekomen. En dat vertaalt zich weer terug in het gebied. Er
wonen nog relatief veel Antillianen, het is nu vooral heel
gezellig.”

Veranderingen

Floor Bahadoer is een bewoonster die alle veranderingen
heeft meegemaakt, omdat ze al lang in de wijk woont.
“Vanaf het midden van de jaren zeventig woon ik al in
Nieuw Engeland. Vroeger woonde ik in ‘de Waaier’, op de
plek waar nu het monument is. In die periode trokken veel
Nederlandse mensen weg. Toen hoorde ik mensen in mijn
omgeving ineens zeggen: ‘Je woont in een getto. Hoe kun
je daar wonen?’ Er was toen veel overlast van jongeren, er
waren veel ruzies en vechtpartijen.”
Inmiddels is Floor Bahadoer in de wijk verhuisd, ook nu
weer vlakbij de speeltuin. “Tegenwoordig is het rustig.
De politie rijdt hier bijna niet meer. Ik woon gelukkig hier.
Het is goed wonen omdat het zo rustig is. Er is lekker veel
groen in de omgeving en je hebt alles bij de hand: winkels
en openbaar vervoer. Ik heb het eigenlijk altijd prima naar
mijn zin gehad. Maar tegenwoordig is het net iets beter.”
Nieuw Engeland heeft iets meer dan tweeduizend inwoners en beschikt over een compleet voorzieningenpakket:

Linda de Groen op de Chill-Hill.

euw Engeland
seniorenwoningen, een buurthuis, een winkelcentrum en
een speeltuin. In die speeltuin is Floor Bahadoer actief:
“De meeste mensen kennen mij omdat ik altijd veel voor
de buurt heb gedaan. Nu werk ik vooral als vrijwilliger bij
speeltuin Bonaire.”

Bewoners doen mee

Tegenwoordig zijn er in Nieuw Engeland steeds meer
bewoners zoals Floor Bahadoer die zich actief inzetten
voor hun woonomgeving. En dat is te zien en te merken
in de wijk. Linda de Groen: “Door nieuwe groepen
bewoners zijn er ook nieuwe structuren ontstaan, zoals
Verenigingen van Eigenaars (VvE), technische commissies en leefbaarheidscommissies. Meer mensen voelen
zich betrokken nu. Een goed voorbeeld is de actieve VvEcommissie van de Condor. Samen met bewoners kijken
we wat er eenvoudig te verbeteren is en wat om meer
aandacht vraagt. Zo kregen we afgelopen zomer signalen
van bewoners dat er regelmatig gebarbecued werd met
open vuur op het balkon. Barbecueën is natuurlijk heel
gezellig, maar op het balkon levert dat een brandgevaarlijke situatie op. Direct hebben wij hierop gereageerd door
alle bewoners een brief te sturen en persoonlijk aan te
spreken, indien dit ondanks de schriftelijke waarschuwing

alsnog gebeurde. Blij zijn we met deze signalen van
bewoners. Door ons zou dit niet snel geconstateerd
worden omdat het barbecueën vaak in de avonduren of
in de weekenden plaatsvindt. Woonbron en de gemeente
hebben een paar jaar geleden afgesproken om de wijk
prettiger te maken en in de praktijk werkt dat goed.
Positief kritische bewoners hebben we daarbij echt nodig.
Meldingen en klachten van bewoners worden heel serieus
genomen. Daarmee staan alle neuzen dezelfde kant op en
blijft iedereen betrokken in en bij de wijk.” n

De Chill-Hill
Er is flink geïnvesteerd in betere voorzieningen voor Nieuw
Engeland. De Chill-Hill, een idee van de deelraad van de voormalige deelgemeente Hoogvliet, is daar een prachtig voorbeeld
van. Een begeleidingsgroep met bewoners van Hoogvliet,
gebiedscommissieleden en de gemeente Rotterdam heeft een
heuvel bedacht met kleurige zitelementen. Je kunt er met elkaar
praten, lezen en van het uitzicht genieten. Jongeren kunnen er
rondhangen en zich vermaken. De Chill-Hill is in eerste instantie
voor de oudere jeugd, maar iedereen uit de buurt geniet ervan.
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Klanten steeds enthousiaster
over onze afdeling Onderhoud
Bent u tevreden over de uitgevoerde reparatie? Zou u Woonbron aanbevelen? Sinds 2015 kan iedereen
via de online vragenlijst zijn mening geven over het uitgevoerde werk. Dankzij uw

reacties kunnen we meer inspelen op uw behoeften. En dat draagt bij aan een betere kwaliteit van onze
dienstverlening én enthousiastere klanten. U geeft ons namelijk gemiddeld een 7,5. Hieronder leest u
wat wij met uw aanbevelingen doen.

Kom afspraak na

En daar bleef het niet bij. Naast de digitale klanttevredenheidsmeting heeft Woonbron ook telefonische enquêtes
laten afnemen. Lucas licht toe: “We hebben de klant als
het ware meegenomen op reis en elk stapje in het proces
doorgenomen. Wat is zijn ervaring vanaf het moment
van het melden van een reparatieverzoek tot en met de
afhandeling.”
Dit leverde vier belangrijke aandachtspunten op, vervolgt
Lucas. “Je afspraak nakomen, staat bij de klant op nummer 1.
Los een probleem in één keer op, komt daarna. Als dat niet
kan, maak dan in elk geval gelijk een vervolgafspraak. En
het vierde punt; maak duidelijk wat er voor rekening van de
klant komt.”

Een lekkende kraan, een gesneuveld raam, een loszittend
stopcontact of een verstopt toilet. De afdeling Onderhoud
verwerkt jaarlijks zo’n 50.000 reparatieverzoeken van
klanten. Gemiddeld geeft Woonbron elk jaar 46,5 miljoen
euro uit aan onderhoud, waarvan 8 miljoen euro aan
reparaties en 13 miljoen euro aan planmatig onderhoud als
schilderwerk, dak- en liftonderhoud (zie kader, pagina 7).

Woonbron.nl

Een deel van de reparatieverzoeken komt telefonisch
binnen en een deel digitaal. Want u kunt via de website van
Woonbron zelf uw reparatieverzoek indienen. Komen we
meteen bij het eerste verbeterpunt, vertelt Huibert Lucas,
manager Bedrijfsvoering onderhoudsdienst. “Met behulp
van onze klanten hebben we de website beter ingericht.
Door het gebruik van meer symbolen kunnen ook mensen
die de Nederlandse taal minder goed beheersen een
reparatieverzoek melden.”
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Inmiddels zijn op bovenstaande punten verbeteringen
doorgevoerd. Op de vernieuwde website staat bijvoorbeeld heel duidelijk wat wel en niet voor eigen rekening
komt en wat wij betalen. Lucas: “We geven het uurloon
aan en de materiaalkosten. Bij het melden van een
reparatieverzoek moeten klanten dit aanvinken als zij
akkoord zijn.”

Meer allrounders

Om zoveel mogelijk klussen in één bezoek af te ronden,
schakelt de Onderhoudsdienst vaker een allrounder in.
“Dat zijn vaklieden die bijvoorbeeld loodgieter zijn, maar
ook kunnen timmeren en metselen. Daarnaast plannen we
de werkzaamheden beter in. Als een klant belt met een
klacht over lekkages gaat eerst de opzichter kijken zodat we
een concrete opdracht krijgen. We scoren op de uitvoering
gemiddeld een 9. Klanten vinden onze mensen vriendelijk
en deskundig. Daar zijn we heel trots op. Voor het complete
proces zitten we op een 7,5. Dat is al mooi, toch streven
we naar een 8+,” aldus Lucas.

Extra toezicht

Ook de afdeling Planmatig onderhoud peilt of bewoners
tevreden zijn over de uitgevoerde werkzaamheden aan het

Overzicht uitgaven aan onderhoud
Dit jaar heeft Woonbron 45,9 miljoen euro begroot voor
uitgaven aan onderhoud. Daarnaast hebben we 5,5 miljoen
euro gereserveerd voor duurzaamheidsmaatregelen (ketels
vervangen en isolatie aanbrengen). Gemiddeld geven we
ongeveer 1300 euro per woning uit aan onderhoud. In de
tabel hiernaast kunt u zien waar het geld naartoe gaat.
Zo nemen wij bijvoorbeeld maatregelen om de veiligheid en gezondheid van u (maar ook onze medewerkers
en vaklieden) te waarborgen. Voorbeelden zijn: asbest
inventarisaties, valbeveiliging op daken, spouwanker
herstel kopgevels, funderingsaanpak, betonherstel balkons
en het vervangen van toestellen als geisers en haarden.
In 2017 hebben we 53,6 miljoen euro begroot voor
uitgaven aan onderhoud.

complex waar ze wonen. Steeds meer mensen vullen
de digitale vragenlijst in wat de resultaten betrouwbaarder maakt. Volgens teamleider Michel Langen van de
Onderhoudsafdeling stijgt de tevredenheid over de
uitvoering van het onderhoud.
Een verbeterpunt is de tussentijdse informatievoorziening
aan bewoners. Michel Langen: “Stel dat een klus vertraging oploopt door slecht weer; geef dit dan door aan
bewoners. Zo weet u waar u aan toe bent. Daarom maken
we nu met de aannemer duidelijke afspraken over de wijze
waarop we u informeren en wanneer.”
Verder zet Woonbron in op extra toezicht en lopen
opzichters straks allemaal in een zwarte jas met het logo
van Woonbron, vervolgt Michel Langen. “Dit vergroot de
herkenbaarheid en maakt het voor bewoners makkelijker

begrote uitgaven in euro’s:
17 miljoen

Planmatig onderhoud (o.a. schilderswerk,
liftonderhoud, gevelonderhoud en voegwerk en
dakonderhoud)

3,5 miljoen

TDK onderhoud (vervanging toilet, douche en keuken)

9,6 miljoen Reparatieverzoeken
5,7 miljoen

Mutatieonderhoud (kosten om een woning bij
nieuwe verhuring weer in orde te maken)

10,1 miljoen VvE bijdrage voor het onderhoud

hen aan te spreken. Daarnaast vragen wij onze opzichters
om actief bewoners te benaderen of zelfs bij hen aan te
bellen met de vraag of de werkzaamheden goed verlopen. Ons uitgangspunt bij elk karwei is dat bewoners er
gelukkig zo min mogelijk last van hebben. En daar slagen
we gelukkig steeds beter in.”

‘Een dikke 9’

De Onderhoudsafdeling krijgt wat Hans Hoogendoorn
(68) betreft een ‘dikke 9’. Samen met zijn vrouw woont hij
al veertig jaar naar volle tevredenheid in een appartement
aan de Einsteinplaats in de Rotterdamse wijk Prins Alexander. “De keren dat ik een reparatieverzoek had, ben ik
altijd snel en goed geholpen. Zoals toen een luchtrooster
in de badkamer kapot ging. Ook toen mijn vrouw en ik ons
hadden buitengesloten, hoefden we niet lang te wachten
op hulp.” n
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Het voornemen van de woningcorporaties
Woonstad, Havensteder, Vestia en
Woonbron om jaarlijks 250 Rotterdamse
werkzoekenden aan een baan te helpen,
boekt resultaat. Dit jaar hebben inmiddels
ruim 200 mensen werkervaring opgedaan
bij onderhoudsbedrijven. Onder hen langdurig werklozen, vijftigplussers, mensen met
een handicap, laagopgeleiden en jongeren
zonder startkwalificatie. Mensen die zonder
steun lastig aan werk kunnen komen. Onder
de noemer Social Return On Investment
(SROI) krijgen zij nu met stages en werk
ervaringsplekken dé kans om deel te nemen
aan het arbeidsproces. En dat vergroot hun
kans op een betaalde baan.

Wajonger Martijn Grypstra aan het werk.

Ons onderhoud biedt ook
kansen voor werkzoekenden
Om zoveel mogelijk mensen aan werk
ervaring en vakmanschap te helpen, hebben
de samenwerkende woningcorporaties dit
jaar afspraken gemaakt met hun leveranciers. Het komt erop neer dat deze bedrijven bij een opdracht een aantal mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt moeten
inzetten. “Woonbron heeft de afspraak dat
haar leveranciers vijf procent van de aanneemsom (vanaf 20.000 euro) hiervoor
inzetten”, vertelt Leon van Pelt, adviseur
onderhoud en SROI-contactpersoon.

Koppeling vraag en aanbod

Het WerkgeversServicepunt Rijnmond is
een samenwerkingsverband tussen UWV,
gemeenten, onderwijsinstellingen en
kenniscentra. De corporaties schakelen het
WerkgeversServicepunt in om bedrijven
te koppelen aan kandidaten. Leon van
Pelt: “Zij putten uit een groot bestand van

8 | wonen

werkzoekenden en doen de coördinatie en
controle. Natuurlijk houden wij zelf ook de
voortgang in de gaten.”

Van het gebaande pad

“Voordat we aan de slag gingen met deze
sociale paragraaf hebben we bij de ruim
honderd aannemers met wie wij samenwerken, gepeild hoe zij hiertegenover
staan. Soms vergde dit een oefening. Door
van het gebaande pad af te wijken, ontdek je al snel veel mogelijkheden. Je kunt
bijvoorbeeld je drukwerk uitbesteden aan
een drukkerij waar mensen werken uit de
doelgroep. Of een maatschappelijk betrokken schoonmaakbedrijf inhuren.” Als SROIcontactpersoon weet Leon van Pelt dat het
lastig kan zijn om mensen te vinden, die
voldoen aan alle wensen en eisen. “In de
groenvoorziening gaat dat makkelijker dan
in de schildersbranche waar meer opleiding

voor nodig is. Desondanks lukt het in de
meeste gevallen. Sommige bedrijven willen
een goed presterende kandidaat zelfs niet
meer kwijt.”
Een goed voorbeeld is Smits Vastgoedzorg
dat diverse schilders- en onderhoudswerken voor Woonbron uitvoert. “Sinds jaar
en dag leidt ons bedrijf mensen extern
op tot vaklieden”, vertelt Suzanne van der
Schaaf van personeelszaken bij Smits. “Wij
vinden het belangrijk om ook jongeren met
bijvoorbeeld een Wajong-uitkering verder
te helpen. Zij hebben veel mogelijkheden
zich te ontwikkelen en wij zoeken altijd
goede vakmensen.” Dit jaar heeft Smits
ruim twintig SROI-kandidaten ingezet. “We
moeten bij elk project alle zeilen bijzetten
om de juiste mensen te vinden. Daar slagen
we nog altijd in.” n

gluren bij de huurder

Een kijkje nemen in een woning
van een huurder en inspiratie
opdoen. Dat is het idee achter
deze rubriek Gluren bij de huurder.
Mevrouw Van der Wiel woont
vanaf 2002 aan de Dragondonk.
Het straatje voor de woning oogt
gezellig. En wat is het groen!
Dat maakt ons nieuwsgierig. Wij
gluren graag even bij haar naar
binnen. Kijkt u mee?

Dragondonk, Spijkenisse
“Al dertig jaar woon ik in Spijkenisse.
Eerst woonde ik in nieuwbouw op de
Lenteakker. De buurt gleed af, ik wilde
verhuizen. In 2002 kwam ik in dit huis.
Dat weet ik nog zo goed omdat in datzelfde jaar Koning Willem-Alexander
ging trouwen en we kregen de euro
natuurlijk.”
“Het is fijn wonen hier, omdat de plek
een goed gevoel geeft. Toen ik voor het
eerst kwam kijken, was het één grote
bende in de tuin. Tussen al die troep
stond wel een roos te bloeien. Vanaf

dat moment wist ik dat ik hier wilde
wonen. Woonbron heeft geholpen om
het vuil, de oude schuttingen en het
onkruid uit de tuin te verwijderen. In
die tijd lag er ook veel vuil op straat. Ik
heb de hele straat geveegd. Tegen de
kinderen zei ik: ‘Ik veeg zodat jullie op
blote voeten kunnen spelen.’ Dat vonden ze heel bijzonder. Tegen de volwassenen zei ik: ‘De eerste de beste die er
een puinhoop van maakt, geef ik aan.”
“In de loop van de tijd zijn we als buurtbewoners echt naar elkaar toegegroeid.

Er wonen mensen met verschillende
nationaliteiten. Mensen uit Irak,
Suriname, Ethiopië; alleen al op de
Dragondonk wonen tien nationaliteiten.
Mijn streven is om daar eenheid in te
brengen, daar heb ik plezier in. We
hebben iets unieks opgebouwd met
elkaar. Zoals de buurttuin naast mijn
huis, die is er voor de hele buurt.”
“Het vrije uitzicht aan de achterkant
vind ik echt geweldig. Het is net of ik
in een bos woon, toch? Ook aan de
voorkant van het huis is er veel groen.
De tuin en de buurttuin hiernaast zou
ik niet kunnen missen, maar de slaapkamer is toch wel mijn lievelingsplek.
Die plek is echt van mij alleen. Mijn
kleindochter van elf jaar woont bij me
en sinds kort ook hondje Bobby. Dat is
soms erg druk. Het huis is eigenlijk te
klein, maar verhuizen wil ik niet, dus
passen we ons gewoon aan.” n

Uw huis of winkelpand ook in
deze rubriek? Meldt u dan aan via
communicatie@woonbron.nl.
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Wees altijd op
uw hoede
Op een dag belt een ‘schilder’
bij u aan en vraagt of hij even in
uw woning mag om een opname
te doen. Hij vertelt u dat hij in
opdracht van Woonbron werkt. U
was niet door ons op de hoogte
gesteld van zijn komst en weet nu
niet goed wat te doen. Ons advies:
Wees op uw hoede en voorkom dat
u slachtoffer wordt van mogelijke
babbeltrucs. Dus van verhaaltjes
met een vraag waarop het lastig
is om ‘nee’ te zeggen. Ze komen
helaas regelmatig voor. Daarom
geven wij u hierna enkele tips hoe u
kunt handelen.
Voorop staat dat wij u altijd vooraf
informeren als iemand in uw
woning moet zijn voor een opname,
controle, enz. Medewerkers, ook zij
die namens ons bij u aanbellen,
kunnen zich altijd legitimeren. Bij
twijfel bent u vrij om te zeggen dat
het bezoek niet uitkomt of eerst
onze klantenservice 088 966 00 00
wilt bellen. Als u dit doet, sluit u
uw voordeur en zegt dat u zo terugkomt. Bij onraad belt u de politie op
het nummer 0900 8844. Zo zorgen
we met elkaar dat oplichters geen
kans krijgen. n

Rotterdamse wijkconciërges op bezoek
bij wethouder Eerdmans
Op 28 september stond de kamer van wethouder Eerdmans, portefeuillehouder Veiligheid,
Handhaving en Buitenruimte, open voor 15 Rotterdamse wijkconciërges. Ondanks dat hij
regelmatig op locatie is bij deze wijkconciërges, wilde hij ze nu graag zelf ontvangen.
Korte verhalen over de gebieden werden met
elkaar uitgewisseld en op het programma
stond ook kennis delen. Hiervoor werd al
direct de wijkconciërge-app in het leven geroepen, zodat de conciërges onderling eenvoudig
ideeën en kennis kunnen uitwisselen. De wethouder wilde ook graag weten wat er voor
nu en in de toekomst nodig is om dit pracht
initiatief tot een nog groter succes te maken.

Wat doet een wijkconciërge?

Na een geslaagde proef in 2010, zijn er
inmiddels 15 wijkconciërges in Rotterdam
werkzaam. Een wijkconciërge is in dienst bij
de gemeente of bij een woningcorporatie

en weet wat er in de wijk speelt. Woonbron
heeft drie medewerkers die als wijkconciërge
werken in Beverwaard, Oud Mathenesse en
Coolhaveneiland.
De conciërge werkt vaak vanuit een gebouw
in de wijk en heeft aandacht voor schoon,
heel en veilig. Hij of zij is voor de bewoners
dagelijks aanspreekbaar, verbindt, activeert,
bemiddelt en draagt bij aan een prettige
leefomgeving. Daarbij weet de wijkconciërge
wat er in de wijk speelt en heeft contact
met woningcorporaties, politie, handhavers,
gebiedsnetwerkers en andere belanghebbenden in de buurt. n

Even rechtzetten - Het Zal Werken!
‘Het Zal Werken!’ heeft het druk. Na het
verschijnen van het artikel in de vorige
uitgave van dit blad zijn er meer (aan)
vragen van bewoners bijgekomen.
Nieuwe vrijwilligers zijn daarom van
harte welkom. Dennis Lohuis, initiatiefnemer van ‘Het Zal Werken!’, wil graag
iets nuanceren naar aanleiding van het
verschenen artikel: “Het Zal Werken! is
een zelfstandige vrijwilligersorganisatie.
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We werken niet in opdrachtvorm. Bewoners kunnen dan ook niet automatisch
verwachten dat ze geholpen worden als
ze een verzoek bij ons neerleggen. Natuur
lijk proberen we te helpen waar mogelijk
als dat niet lukt via gemeente, woningcorporatie of het eigen netwerk.” n
mail@hetzalwerken.nl

Delft - Kees van Kruining
woont al heel zijn leven in de
Dr. Schaepmanstraat. De 65
woningen in dit woongebouw
zijn aan vernieuwing toe.
Woonbron onderzoekt of de
woningen moeten worden
gesloopt of dat kan worden
volstaan met een renovatie.
Bewoners worden nadruk
kelijk in dit proces betrokken
en zijn al uitgebreid gehoord.
Het waren waardevolle ontmoetingen die een schat aan
kennis over het wonen in
deze bijzondere buurt hebben
opgeleverd.
Kees van Kruining woont al 86 jaar in de Dr. Schaepmanstraat en is zeer verknocht aan zijn omgeving. Hij is geen voorstander van sloop
van zijn woning. Best begrijpelijk als je er geboren bent.

‘Ik weet niet beter of dit is mijn thuis’
Kees van Kruining woont al 86 jaar in
het Heilige Land. Zo wordt deze Delftse
buurt van oudsher genoemd omdat de
woningen in de Dr. Schaepmanstraat
en omgeving oorspronkelijk alleen voor
rooms-katholieken waren bedoeld. De
woning van Kees van Kruining werd
in 1921 gebouwd door de toenmalige
rooms-katholieke bouwvereniging SintHippolytus. Zijn ouders waren een van
de eerste bewoners. Van Kruining zag er
in 1930 het levenslicht en bracht er zijn
jeugd door, samen met zeven broers en
zussen. Hij is er nooit meer weggegaan.

“het is hier fijn wonen,
er zijn nooit moeilijkheden”
“Waarom zou ik? Hier heb ik alles wat ik
nodig heb.” De Delftenaar kan smakelijk
vertellen over vroeger. Moeiteloos somt
hij de bedrijven en winkels op die destijds op elke straathoek waren te vinden,
onder andere een tabakswinkel, een
melkboer, een handel in schoonmaak-

artikelen en een winkeltje waar koffie,
thee en zoute drop werd verkocht. Voor
25 cent kocht hij een tonnetje kokend
water bij een brandstoffenwinkel in
de buurt. Hij heeft nooit overwogen te
verhuizen. “Het is hier fijn wonen. Er zijn
nooit moeilijkheden.”

Op de barricaden

In 1982 was er een voornemen de huizen
te slopen. Ze moesten worden gemoderniseerd. Van Kruining was één van de
eersten die op de barricaden sprong voor
het behoud van de woningen. De sloop
werd uiteindelijk omgezet in renovatie.
De huizen werden onder andere voorzien
van een douche en een geiser, dubbel
glas en kunststof kozijnen en deuren. Een
hele verbetering, geeft Van Kruining toe.
“We dachten er toen voor eens en altijd
vanaf te zijn, maar ongeveer vijftien jaar
geleden kwam sloop opnieuw ter sprake
vanwege de hardnekkige vochtproblemen. Ook toen was de buurt tegen en
zijn er tussenmaatregelen genomen. Eind
vorig jaar kondigde Woonbron aan dat

een lange termijn aanpak nodig is. Men
wilde onze mening weten. Er is keurig
naar ons geluisterd. Binnenkort valt de
beslissing. De uitvoering vindt over ongeveer vijf jaar plaats. ”

Goede buur

Net als toen is Van Kruining nu ook
geen voorstander van sloop. Maar hij
begrijpt wel dat er iets aan de woningen
moet gebeuren. Er is bijvoorbeeld geen
centrale verwarming en de woningen
zijn erg vochtig. “Maar wat voor woning
krijg ik ervoor terug? We zijn erg verknocht aan onze omgeving. Natuurlijk
is de buurt aan het veranderen. Vroeger
kende ik iedereen. Nu heb ik met een
aantal mensen een goed contact. Een
paar jaar geleden kwam er een Indiase
jongen naast ons wonen, een student
aan de TU. Hij sprak geen Nederlands en
ik nauwelijks Engels, maar we konden
het prima met elkaar vinden. Leeftijd en
nationaliteit bleken helemaal geen rol te
spelen. Leuk toch?” n
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Bewust gedrag leidt tot minder energieverbruik

‘Ik doe de was
als de zon schijnt’
Delft - In de renovatie van vijfenzeventig woningen aan de Kuyperweg, Mijerstraat en

Kappeyne van de Coppellostraat stak Woonbron drie miljoen euro. De onderhouds- en
isolerende maatregelen zorgen voor meer wooncomfort en minder energieverbruik.

Door bewuster te wonen, hebben bewoners zelf invloed op de hoogte van de energierekening.

Tien maanden duurde de renovatie
van de woningen. Af en toe was Helma
Thomas het goed zat. Maar nu de hele
operatie achter de rug is, is ze in haar
nopjes met het resultaat. “Het fijnste
vind ik dat het nergens meer tocht.
Zelfs op de zolder is het aangenaam.”
Alle woningen zijn voorzien van dak- en
gevelisolatie, kunststofkozijnen en HR++
glas. Door het pakket aan maatregelen
is het energielabel van een groot aantal
woningen in één klap verbeterd van D,
E of F naar B. Het hang- en sluitwerk is
vervangen en voldoet nu aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en de woningen
zijn opnieuw in de verf gezet. Dit alles
gebeurde in samenspraak de bewoners.

Gedragsverandering

Met alleen het isoleren van een woning
breng je de energierekening niet omlaag.
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Het gedrag van de bewoner is minstens
zo belangrijk. Om huurders daarbij te
helpen, heeft Woonbron de hulp ingeroepen van WoonEnergie. Adviseurs
van dit energiebedrijf gaven deze zomer
persoonlijke tips en adviezen om onder
meer door gedragsverandering eenvoudig op het energieverbruik te besparen.
Veertig procent van de bewoners heeft
gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. “Je kunt op drie manieren op
energie bezuinigen. Door het treffen
van energiebesparende maatregelen,
door kritisch te kijken naar tarieven en
door gedrag.”, aldus Sjoerd van Klink van
WoonEnergie. “We zijn niet van de energiepolitie. Het enige wat we willen doen
is mensen informeren, zodat zij bewuste
keuzes maken. Om bewoners advies
op maat te kunnen geven, hebben we
ze gevraagd eerst een vragenlijst in te

vullen. Hoe wordt de was gedroogd?
Hoeveel elektrische apparaten zijn er in
huis? Gaat de thermostaat omlaag als
men naar bed gaat? Wordt er gebruikgemaakt van spaarlampen? We zien grote
verschillen in energiebewustzijn tussen
gezinnen en mensen die overdag meer
thuis zijn. In gezinssituaties is men veel
minder bezig met het energieverbruik,
terwijl juist in die situatie bewuster
omgaan met energie geld kan opleveren.

“het enige wat we willen
doen is mensen informeren,
zodat zij bewuste
keuzes maken”
Denk alleen maar aan korter douchen
of de thermostaat laag zetten als je de
deur uit gaat.” Mevrouw Thomas is het

Energiebesparende maatregelen en energiebewust gedrag zorgen ervoor dat in veel huizen de thermostaat een of twee graden omlaag kan.

helemaal met hem eens. “Mijn man en ik
werken allebei niet meer en zijn dus wat
vaker thuis. Toen ik nog werkte, deed
ik vaak de was in het weekend. Als het
regende, deed ik de was in de droger. Nu
was ik bij goed weer en hang ik het wasgoed buiten op. Dat scheelt energie. Ook
doe ik altijd de gordijnen ’s avonds dicht.
Dat houdt de warmte beter vast dan
luxaflex of lamellen.” Mevrouw Thomas
maakt geen gebruik van de Toon® die
Woonbron in het kader van de energiebesparing heeft aangeboden. De Toon®
is een slimme thermostaat die inzicht
geeft in het energieverbruik en zo helpt
besparen op energiekosten. Ook kun je
via de gratis Toon®-app apparaten op
afstand bedienen. “Voor mensen die
buiten de deur werken, lijkt het me
ideaal, maar omdat wij veel thuis zijn,
hebben we er geen behoefte aan.”

Centrale verwarming

Aan de renovatie is een lange periode
van voorbereidingen voorafgegaan.
Omdat het allemaal nogal lang duurde,
besloten de heer en mevrouw Thomas
vorig jaar hun gaskachels te vervangen
door centrale verwarming. Ze genieten er
dagelijks van. “In de keuken was het altijd
koud. Af en toe gebruikte ik een elektrisch
kacheltje, maar dat kost veel energie en
maakte bovendien erg veel lawaai. Nu
hebben we een radiator in de keuken en
in de gang. Die zet ik allebei een beetje
open. Daardoor wordt de warmte beter
verdeeld door het hele huis.” Het hebben
van centrale verwarming draagt over het
algemeen niet bij aan een lagere energierekening, waarschuwt Sjoerd van Klink.
“Zodra een woning door energiebesparende maatregelen comfortabeler wordt,
gaan mensen hun woning op een andere

manier bewonen”, vertelt Van Klink. “Zat
men vroeger met z’n allen in de woonkamer omdat het alleen daar behaaglijk
was, met een cv gaat een kind bijvoorbeeld sneller op zijn eigen kamer zitten.
En in de keuken komt een tv te staan,
omdat het anders zo stil is.”

Radiostiltes

Terugkijkend op de renovatie noemt
mevrouw Thomas één minpunt. “Al jaren
geleden werd aangekondigd dat er een
renovatie aankwam. Daarna gebeurde er
heel lang niets. De zaak werd uitgesteld
en je hoorde er niets meer over. Die radiostiltes waren heel vervelend. Als bewoner
wil je weten waar je aan toe bent. Je gaat
niet behangen of verven als je weet dat
over een jaar je hele huis wordt gerenoveerd. Dat had anders gemoeten.” n
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Woonbron.nl
Van anderen leerden wij dat onze site laag-

drempeliger moest zijn. Beter geschikt voor
tablet en mobiele telefoon dus. Maar ook
dat je de belangrijkste functionaliteiten
– zoals reparatieverzoeken, woning

zoeken en huur betalen – meteen moet
zien als je de site opent.

Maatwerk in onze online dienstverlening
Ongeveer twee jaar geleden veranderden wij
onze dienstverlening op een aantal fronten.
Vanaf dat moment gingen we over tot sluiting
van de woonwinkels, boden we u verdere
telefonisch ondersteuning aan via het klantencontact centrum en digitaal via Woonbron.nl.
De site is er voor de groeiende groep klanten
die graag zelf online zijn zaken regelt, op het
moment dat het hem of haar uitkomt.
Wilt u snel uw zaken regelen of meer
informatie vinden over huren en wonen?
Op www.woonbron.nl regelt u het eenvoudig
en snel. Dat scheelt u tijd en geld. Wel zo
prettig!
Kitty van der Stolpe was een van de klanten die een gebruikerstest
heeft gedaan voordat onze site ‘live’ ging. Kitty: “Ik vind de site goed
en gebruiksvriendelijk. Vooral Service & contact is erg overzichtelijk”.
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Wat kunt u allemaal regelen
via Woonbron.nl?
• Huur betalen
• Overlast melden
• Uw betalingen inzien

Reparatieverzoek

• Betalingsregeling treffen
• Huurovereenkomst inzien of wijzigen
• Uw gegevens aanpassen

Service & contact
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De grootscheepse renovatie van
de Vogelbuurt in Dordrecht is in

volle gang. Op veel fronten wordt
de wijk verbeterd. Hoewel de

werkzaamheden eigenlijk eerder
hadden moeten starten, zien de

bewoners van de Vogelbuurt nu tot
hun tevredenheid dat de omgeving
er met sprongen op vooruit gaat.

Drie ‘Vogelbuurters’ over de aanpak
van hun wijk.

Complexbeheerder Woonbron op ronde door de wijk

Tussenrapport Vogelbuurt:
van een 5 naar een 7,5
Joke Verhoeven (68) is geboren en getogen in de Vogelbuurt. Na haar trouwen
verhuisde ze naar de wijk Krispijn. Inmiddels is ze met haar man Hans (65) alweer
zeventien jaar terug op het oude nest,
in de Roerdompstraat. “Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Ik wilde terug,
ook omdat ik als vrijwilligster bij buurthuis De Driesprong werkte.”
De terugkeer was niet helemaal een
onverdeeld succes. “De wijk verloederde.
Vorig jaar wilden we zelfs weer weg hier,
maar toen de sloop van de flats tussen
de Adelaarstraat en Noordendijk werd
aangekondigd, zagen we het weer zitten. Daar komen als het goed is mooie
eengezinswoningen.”
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Totaal ander gezicht

Joke ziet haar buurt zienderogen opknappen. “Het is een totaal ander gezicht. Als
je nu de wijk inrijdt, zie je frisse gevels,
de nieuwe bestrating en de opgehoogde
tuintjes”, zegt Joke. De flatwoning van
het echtpaar is ondertussen ook gerenoveerd en beschikt nu over een nieuwe
keuken en douche. “Binnen twee weken
was alles klaar. En als bonus hebben we
ook heel aardige nieuwe bewoners boven
ons wonen. Dat is ook weleens anders
geweest. We hebben nu niks meer te
klagen en blijven hier lekker wonen.”

Grandioos

Eef Visser (69) woont met vrouw Gerrie
(66) en zoon Jeroen (43) in de gereno-

veerde Adelaarstraat. De ras-Dordtenaar
windt er geen doekjes om: “De afgelopen jaren was het hier ronduit slecht.
Maar nu, met de renovatie, zeg ik: grandioos! Vooral de nieuwe, frisse kleuren
van de gevels zorgen ervoor dat de
omgeving er veel zonniger uitziet. Als ik
een rapportcijfer moet geven: een 7,5.
En eerst was het een 5.”

“we hebben niks te
klagen en blijven hier
lekker wonen”
Bij het gezin Visser werd een nieuw
dakraam gezet en vond asbestsanering
plaats in de kelder en kruipruimte.

Bewoners voor hun pas geschilderde woning

Daarnaast waren er schilderwerkzaamheden. “We zijn keurig op tijd geïnformeerd over tijd en aanpak van het werk.
De werklui hebben nauwelijks voor
overlast gezorgd. We hebben ze dan ook
goed verzorgd met koffie en dergelijke.”
Is er dan niets te wensen over? Toch wel.
“Er wordt hier nog veel te hard gereden
in de straat. Er ligt hier wel een drempel,
maar dat is niet meer dan een klein
hobbeltje. Dat moet echt nog worden
aangepakt.”

Buurt moet emanciperen

Het opknappen van de Vogelbuurt
behelst meer dan slopen, bouwen en vernieuwen. “De wijk moet emanciperen”,
zegt Ifor Schrauwen (33). Hij maakt zich
samen met vier collega’s sterk voor het
bevorderen van de sociale samenhang in
de wijk. Ze bewonen vier van zes vrijgekomen flats aan het Vogelplein. In ruil daarvoor runnen ze het project Het Vogelnest
in de twee overige flats: de Buurtkamer
en het Atelier, respectievelijk een ontmoetings- en activiteitenruimte.
Het Vogelnest is een nieuwe manier om
de buurt te activeren. “Het project is pas
echt geslaagd als de activiteiten straks

door de buurtbewoners zélf worden
georganiseerd en wij hooguit een ondersteunende rol hebben.”

Moestuintjes succes

Het project is recentelijk van start gegaan,
maar nu al weten de bewoners hun weg
naar de inloopmiddagen te vinden. Dat
geldt ook voor de eetavond waarbij een
bewoner de maaltijd verzorgt. Daarnaast

zijn de moestuintjes die om de flats zijn
aangelegd een groot succes.
Het Vogelnest zal, in aansluiting op
de sloopwerkzaamheden, jaarlijks een
woonblok opschuiven. Ifor: “Als ik kijk
naar de respons die we nu al krijgen,
heb ik er alle vertrouwen dat het ook op
andere locaties een succes wordt.” n

Er wordt de komende jaren hard gewerkt aan de toekomst van de Vogelbuurt in Dordrecht.
De eerste sloop- en renovatiewerkzaamheden zijn van start gegaan en vervangende
nieuwbouw levert al zichtbaar resultaat op. Wat staat er tussen nu en 2022 te gebeuren?
• Met zo’n 800 van de 1000 woningen in
de Vogelbuurt is of gaat Woonbron aan
de slag.
• 516 woningen krijgen groot onderhoud.
Het betreft onder meer onderhoud aan
achterpaden, vervangen van dakramen,
herstellen van schoorstenen, het aanbrengen van veranda’s, aanpak van
kruipruimtes en vloerdelen en isolatie- en
schilderwerk. Tevens worden desgewenst
keuken en sanitaire voorzieningen
(badkamer/toilet) vervangen.
• Naar verwachting worden er 280 oudere
woningen gesloopt. Op termijn komt
hiervoor waarschijnlijk nieuwbouw.

• Aan het Vogelplein, het hart van de wijk,
worden op dit moment 36 nieuwbouwappartementen gebouwd. Het betreft
levensloopbestendige woningen.
• Intensieve beheeraanpak en aanpak woonoverlast, onder meer via een strenge toewijzingsprocedure voor nieuwe huurders.
• Versterken van de samenhang in de wijk
via een sociaal programma. Onderdeel
hiervan is Het Vogelnest: een creatieve
ontmoetingsplek die de buurtparticipatie
moet stimuleren.
• Met de geschetste aanpak zal Woonbron
zo’n 10 miljoen euro investeren in de
Vogelbuurt.
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Grootscheepse
aanpak van portieken
Woonbron zet de komende twee jaar fors in op het verbeteren van het schoon, heel en veilig

houden van de woongebouwen. Tot eind 2018 staat een aanpak van de groot aantal portieken
gepland om de bewoners nog prettiger te laten wonen.
Eind 2015/begin 2016 is er een nulmeting uitgevoerd om de
kwaliteit van onze woongebouwen te bepalen. Het langs
de meetlat leggen van de portieken gebeurde op basis van
een samen met adviesbureau Cyber ontwikkelde kwaliteitscatalogus. In totaal werden 1.777 portieken beoordeeld op
de factoren schoon, heel en veilig. De ruimten werden vervolgens voorzien van een score, variërend van A (hoge kwaliteit) en B (geaccepteerde kwaliteit) tot C (onacceptabel).

de uitstraling van de portieken
wordt zichtbaar verbeterd
Deze methodiek zorgt ervoor dat het voor u duidelijk is
wat u van Woonbron mag verwachten. Door de kwaliteitscatalogus kunnen onze sociaal beheerders en complexbeheerders bovendien op een uniforme manier te
werk gaan en wordt het communiceren over de onderwerpen schoon, heel en veilig gemakkelijker.

vervangen en het herstellen van bellentableaus. Bij de
renovatie van de portieken gaat het overigens niet altijd
om herstelwerkzaamheden. Ook zaken als geblokkeerde
portiekgangen worden aangepakt.

Wat merkt u?

Als u woont in een gebouw met een portiek dat niet aan
onze kwaliteitsstandaard voldoet, zult u de uitstraling
hiervan de komende twee jaar zichtbaar zien verbeteren.
Wij denken dat een goede score op schoon, heel en veilig
de leefbaarheid en uw woongenot ten goede komt. De
overlast door werkzaamheden proberen we uiteraard te
beperken. We clusteren de werkzaamheden zoveel mogelijk per gebied en combineren het met gepland onderhoud. Zodra we in uw woongebouw aan de slag gaan,
wordt u daarover nader geïnformeerd. n

Diverse werkzaamheden

Bij de aanpak starten we daar waar de ingreep het hardst
nodig is. Dan gaat het vooral om lage scores op het gebied
van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van
intercoms om het veiligheidsgevoel van u als bewoner te
vergroten en overlast tegen te gaan. Andere werkzaam
heden bestaan onder meer uit het vervangen van oude
armaturen door nieuwe LED-verlichting, het schilderen van
wanden, nieuwe vloeren aanbrengen, beschadigde deuren
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Links: de brandtrap is geblokkeerd.
Rechts: bij nood kunnen de bewoners de brandtrap gebruiken

budget food
In elke editie van Wonen vindt u een (gezond)
budgetrecept, telkens persoonlijk uitgekozen
door één van de kinderen die deelnemen aan
‘Hotspot Hutspot’. Dit keer staat kok Ewout in
de schijnwerpers. Hij koos voor u zijn favoriete
dessertrecept: stoofpeer met kletskop.
‘Hotspot Hutspot’ is een initiatief van Bob Richters,
waarbij kinderen vanaf 10 jaar helpen met koken
en een betaalbare maaltijd serveren in een van
de drie lokale restaurants van Hotspot Hutspot.
Meer informatie: www.hotspothutspot.nl.

Kletskop

D essert: stoofpeer met kletskop

Benodigdheden
• 60 gram ongezouten boter
• 150 gram licht bruine basterdsuiker
• 3 eetlepels water
• 60 gram bloem
• 60 gram amandelen
• Snuf zout
• Halve theelepel kaneel
Bereiden
1. Neem een kom en meng hier het
bloem, zout en kaneel in door elkaar.
2. Hak de amandelen in kleine stukjes.
3. Beleg een bakplaat met bakpapier en
verwarm de oven voor op 180 graden.

4. Neem een steelpan en smelt de boter
op medium vuur. Als de boter gesmolten is, draai je het vuur uit en voeg je
de basterdsuiker toe. Roer dit er goed
doorheen tot het helemaal is vermengd en voeg dan het water toe.
5. Meng nu het bloemmengsel er in
delen doorheen en blijf goed roeren
zodat er geen klontjes ontstaan.
6. Voeg de amandelen toe. Het mengsel
is waarschijnlijk nog vrij dun, maar het
moet dik genoeg zijn om platte hoopjes
van te maken op de bakplaat. Als het
nog te dun is laat je het een paar minuten staan, het wordt dan vanzelf dikker.

7. Maak met een grote theelepel hoopjes
op de bakplaat, ongeveer ter grootte
van een 2 euromunt (niet kleiner).
Hou voldoende afstand, omdat de
kletskoppen nog erg uit zullen lopen
tijdens het bakken. Er passen ongeveer
negen hoopjes op de bakplaat. Bak
vervolgens af in 6-8 minuten. Hou ze
goed in de gaten, want ze worden snel
te donker.
8. Haal uit de oven en laat afkoelen tot
ze uitgehard zijn. Herhaal tot je beslag
op is. n

Stoofperen op Koreaanse wijze
Benodigdheden
• 4 kleine nashiperen, geschild,
klokhuis verwijderd, steeltje intact
• schil van 1 limoen, in smalle reepjes
gesneden
• 5 cm gemberwortel
• 3 eetlepels poedersuiker
• 50 g boter
• 1 eetlepel zwarte peperkorrels
• 6 kruidnagels
• wat sesamzaad, geroosterd

Bereiden
1. Zet de peren met de steeltjes omhoog
in een pan en doe er zoveel water bij
dat ze onderstaan.
2. Voeg de limoenschil en gember toe.
3. Laat alles 15 minuten op matig hoog
vuur koken tot de peren enigszins
zacht zijn.
4. Haal de peren uit de pan en houd ze
apart. Bewaar drie eetlepels kookvocht
en gooi de rest weg.

5. Doe de suiker, het achtergehouden
kookvocht, boter, peperkorrels en
kruidnagels in de koekenpan en verhit
alles op matig vuur.
6. Wacht tot de boter bruist, leg de peren
in de koekenpan en bak ze aan alle
kanten goudbruin.
7. Haal ze er met een lepel uit, schep ze
op kleine bordjes en garneer ze met
sesamzaad. 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.

Woonbron.nl

Langskomen (op afspraak)

Op Woonbron.nl regelt u gemakkelijk uw zaken
wanneer het u uitkomt.

Woonbron Delft
Aart van der Leeuwlaan 8, 2624 LD Delft

• Het wijzigen van uw gegevens (zoals telefoon

Woonbron Dordrecht
Van Baerleplantsoen 26, 3314 BH Dordrecht

•
•
•

nummer, e-mailadres, bankrekening en dergelijke)
Inzien van brieven die u van ons heeft ontvangen
Reparatieverzoek indienen (ook vóór de inlog)
Vraag stellen via Service & contact

Woonbron Rotterdam Delfshaven
Rochussenstraat 355, 3023 DJ Rotterdam
Woonbron Rotterdam IJsselmonde / Prins Alexander
Hollands Tuin 310, 3078 EE Rotterdam

Sociale media

Woonbron Rotterdam Zuidwest / Spijkenisse
Kinheim 15, 3191 EG Hoogvliet (RT)

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

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.
Woonbron:
Reparatieverzoeken (Delft):

088 966 00 00
015 251 67 00

Reparatieverzoeken (overig):

088 966 00 00

Woonbron Makelaars:

088 966 03 00

Woonbron Makelaars
Aelbrechtskade 88, 3023 JB Rotterdam
Openingstijden:
op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur
www.woonbronmakelaars.nl

Brief

(Voor noodgevallen ook na sluitingstijd bereikbaar)

Een brief stuurt u naar:

(Voor noodgevallen ook na sluitingstijd bereikbaar)

Woonbron
Postbus 2346
3000 CH Rotterdam

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

