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Van de redactie

Partner in prettig wonen
Woonbron is graag uw partner in prettig wonen. Dat zijn wij op verschillende
manieren. Iedereen woont immers zoals hij dat zelf prettig vindt. Bij de een
volstaat een goede en adequate dienstverlening alleen. Weer anderen
verwachten dat wij meer zichtbaar zijn in de buurt. Bijvoorbeeld door samen
met de bewoners en externe partijen ervoor te zorgen dat de omgeving schoon,
heel en veilig is. U heeft in ieder geval met elkaar gemeen dat u van ons een
goed onderhouden woning verwacht. Dag in, dag uit zetten onze medewerkers
zich met groot enthousiasme hiervoor in. Want prettig wonen wil toch iedereen?
In ons bewonersblad Wonen geven wij u twee keer per jaar graag een kijkje
in onze activiteiten waar het vooral draait om onze dienstverlening beter af te
stemmen op uw wensen. Want wij zijn pas tevreden als u dat bent. Ook geven
we u aan de hand van actuele thema’s inzage in het waarom en hoe wij
invulling hieraan geven.

Praat mee

Wat verwacht u van ons? En vindt u het interessant om over ons beleid mee te
denken? Lees dan in dit nummer het artikel van de CPRW (bewonersraad van
Woonbron). Zij zijn op zoek naar nieuwe leden met een kritische en frisse blik.
Bent u die betrokken huurder? Dan is hier uw kans om uw mening te laten horen.

Prettig en veilig wonen

Elk jaar besteden wij tientallen miljoenen euro’s aan het onderhouden en
verbeteren van onze woningen. In 2018 gaan wij nog meer uitgeven omdat wij
het zeer belangrijk vinden dat u prettig en veilig woont. We nemen u mee in
welke uitgaven we gaan doen.

Langer zelfstandig

Nederland vergrijst. Wij willen onze oudere huurders graag ondersteunen
bij het langer zelfstandig thuis wonen. Om een goed beeld te krijgen van wat
de wensen zijn, houden we een test onder honderd 75-plussers in drie van onze
regio’s. We zijn bij hen op bezoek geweest om te horen welke kleine ingrepen
kunnen bijdragen aan meer woongemak.

De kracht van beheer

Als partner in prettig wonen streven we naar enthousiaste klanten. Goed
onderhoud is daarbij belangrijk maar daarnaast zetten we ook stevig in op
het beheer van de gebouwen. Schoon, heel en veilig zijn voor ons belangrijke
onderwerpen. Wat de kracht van beheer is en hoe we ook de stem van onze
bewoners daarbij betrekken, leest u in dit nummer.

U kunt ons ook volgen
via Facebook, Twitter
en You Tube

Wij wensen u veel leesplezier en alvast fijne feestdagen en een mooie
jaarwisseling toe. n
Redactie Wonen
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Wat verwacht u van Woonbron? Vindt u het interessant
om over ons beleid mee te denken? De CPRW, de
bewonersraad van Woonbron, zoekt nieuwe leden.
De CPRW adviseert over het beleid en denkt mee
over actuele onderwerpen. Soms wordt de CPRW
ook om instemming gevraagd. Ook zijn leden van de
CPRW gesprekspartner in het maken van jaarlijkse
prestatieafspraken met gemeenten. Leden van de
CPRW zijn bewoners met een kritische en frisse blik.
Het maakt niet uit hoe jong of oud u bent of wat uw
achtergrond is. Interesse? Meldt u dan aan bij de CPRW.

Bewonersvertegenwoordiger Ali Turkes

Praat mee over het beleid
van Woonbron
Komt u ook meepraten?

Bent u mondig en zet u zich graag in
voor anderen? Dan is lid worden van
de CPRW misschien wel iets voor u. Uw
leeftijd, opleidings- of culturele achter
grond of werkervaring maken niets uit.
Als u een betrokken huurder bent bij
Woonbron en bereid bent om u voor
de CPRW in te zetten, dan komen we
heel graag in contact met u. De CPRW

overlegt regelmatig om actualiteiten te
bespreken en tot een advies te komen.
Ook wordt er regelmatig met Woonbron
overlegd. Naar verwachting bent u enkele
uren per week bezig met de CPRW.
Ali Turkes vertegenwoordigt bewoners
in Delft. Hij vindt het vooral leuk dat hij
een stem heeft in belangrijke beleidszaken van zijn eigen woningcorporatie.
“Wat er bijkomt is dat ik persoonlijk
ervaring opdoe in bestuurswerk. Niet
gek voor mijn CV”, vertelt Ali ons
enthousiast.
Secretaris Arie van Neutigem vertegenwoordigt al langere tijd de bewoners.
“Nieuwe leden mogen opleidingen - die
hun werk bij de CPRW ten goede komen
- volgen op kosten van Woonbron”, voegt
hij aan deze oproep voor leden toe.

Secretaris Arie van Neutigem

4 | wonen

Meer informatie over de bewonersraad
vindt u op www.cprw.nl. Heeft u
interesse? Stuur een e-mail naar
secretariaat@CPRW.nl n

“Voor Woonbron is het heel
belangrijk dat bewoners meepraten. Door de samenwerking met
de CPRW weten wij wat zij belangrijk vinden. En dat stelt ons in
staat om keuzes te maken die nog
beter aansluiten bij de behoeften
van onze klanten”, legt Jan-Willem
Verheij (teamleider Strategie en
Beleid bij Woonbron) uit. “Wij
steunen daarom de werving van
nieuwe leden voor de CPRW van
harte en hopen snel kennis te
maken met nieuwe leden.“

Wat is Woonbron van plan in 2018?

Prettig wonen in een goed
onderhouden woning
Elk jaar besteedt Woonbron
tientallen miljoenen euro’s
aan het onderhouden en
verbeteren van de woningen.
Jaarlijks groeit dit budget.
We vinden het namelijk zeer
belangrijk dat u prettig en
veilig woont. Ook duurzaam
zodat uw energierekening
lager uitpakt en u meer
wooncomfort geniet.
Wij voeren verschillende soorten
onderhoud uit. Met mutatieonderhoud
zorgen we dat de woning goed onderhouden wordt opgeleverd, als deze
woning nieuwe huurders krijgt. Tijdens
de bewoning voeren wij reparaties uit
als u een verzoek indient. Planmatig
onderhoud is onderhoud dat terugkeert
zoals schilderwerk, onderhoud van liften,
voegwerk, gevels en daken. Of ook
het vervangen van keuken, toilet en
douche. Daarnaast doen we preventief
onderhoud, een soort APK-keuring voor
woningen waarbij we gelijk reparaties
uitvoeren als het nodig is. Met het
vervangen van bijvoorbeeld cv-ketels
en ledverlichting, isolatie aanbrengen
en het plaatsen van zonnepanelen
verduurzamen we woningen.
Het komend jaar reserveren we ongeveer d 1.900,- per huurwoning voor alle
soorten onderhoud. Bent u nieuwsgierig
naar wat er met dat geld gebeurt? In
de afbeelding hiernaast kunt u zien
wat Woonbron van plan is met het
onderhoudsbudget in 2018. Naast deze
uitgaven aan onderhoud investeert
Woonbron ook in duurzame renovaties
en nieuwbouw. Deze uitgaven staan
niet in dit overzicht. n

Budget onderhoud

e 5,8
miljoen

onderhoud
duurzaamheid

e 3,9
miljoen

e 1,8
miljoen

e 45,0
miljoen

e 53,6
miljoen

Uitgaven 2016

e 64,5
miljoen

Uitgaven 2017

Begroting 2018

Wat doen we zoal?

5,8
9,6
29,8
7,7
12,1

5,3

Begrote uitgaven in
miljoenen euro’s
Planmatig onderhoud
(o.a. schilderwerk, liftonderhoud,
voegwerk, dakonderhoud)

160

150

Schilderen, inclusief bij door ons
beheerde VvE’s,
van 160 gebouwen.

Zonnepanelen
op 150 woningen.

e 1.900
Per woning voor
onderhoud en
duurzaamheidsmaatregelen.

Vervangen van toilet, douche
en keuken
Reparatieverzoeken
(inclusief preventief onderhoud)
Mutatieonderhoud
(kosten om een woning bij
nieuwe verhuring weer in
orde te maken)
VvE bijdrage voor het onderhoud
Duurzaamheid

3.700
Preventief
onderhoud van en
verbeteringen aan
3.700 woningen.

+-

42.000
Reparaties.

1.700
Nieuw toilet,
douche en/of
keuken in
1.700 woningen.
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Een geslaagd huisbezoek
Een reparatie, een technische opname, een gesprek.
Om deze en andere redenen zijn onze medewerkers
wel eens bij u te gast. Als dit voorkomt, willen we
u natuurlijk niet onnodig belasten. Daarom gaan
we zo slim mogelijk met uw tijd om. Van u vragen
wij rekening te houden met een aantal spelregels.
Alleen zo zorgen we samen voor een geslaagd huisbezoek waarin u zo min mogelijk last heeft en onze
medewerkers zich veilig voelen.

Prettig

• Graag niet roken tijdens het bezoek.
• Zorg dat u gewoon aangekleed bent en ons niet in
nachtkleding of ondergoed ontvangt.
• Onze medewerkers dragen veiligheidskleding, waaronder
veiligheidsschoenen die zij verplicht moeten aanhouden.

Snel

• Bij een reparatie heeft u
vooraf het werkgebied
(zoals gootsteen,
meterkast) vrijgemaakt.
• Houd uw kinderen en
huisdieren uit de buurt
van de werkzaamheden.
• Bij werkzaamheden in
uw woning moet u altijd
aanwezig zijn.
• Om misverstanden te
voorkomen, heeft u uw
waardevolle spullen
opgeborgen. n
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Woonbron breidt online dienstverlening uit
Vanaf nu kunt u op onze website
www.woonbron.nl/asbest zien of en zo
ja, waar er asbest in uw woning of
woongebouw aanwezig is. Als u op deze
pagina uw postcode en huisnummer
invoert, ziet u meteen het resultaat. We
raden u aan deze check altijd te doen
voordat u bijvoorbeeld zelf gaat klussen
in uw woning. Twijfelt u na deze raad
pleging of u bepaalde werkzaamheden

veilig kunt doen, bel dan gerust onze
klantenservice.

Over asbest

Woonbron streeft naar asbestveilige
woningen. Hoewel de toepassing van
asbest sinds 1993 verboden is, zijn er nog
veel woningen van voor deze bouwperiode
die dit materiaal hebben. Zolang het materiaal ‘in ruste’ blijft, kan het geen kwaad.

Al onze gebouwen zijn op basis van steekproeven onderzocht op de eventuele aanwezigheid van asbest. Deze informatie is
voor u en voor ons bij elke klus van belang.
Meer algemene informatie over asbest
vindt u op de website van de GGD: http://
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/milieu-enleefomgeving/in-de-woning/asbest.html n

wintertip

Hoe tap ik mijn
buitenkraantje af?

Winnaar Balkon om te zoenen
In de vorige editie van Wonen vroegen
we u foto’s van uw kleurrijke balkon
of tuin te posten op onze Facebookpagina. De inzendingen waren talrijk
en zeer fraai. Helaas, er kon er maar
één de mooiste zijn. Onze dames van
het team Klantenservice, Ikram en
Wendy, bezochten de winnares Joëll
(rechts) om haar een zomers pakketje
persoonlijk te overhandigen. n

Facebook
actie

Jaarlijks ontstaan er in de winterperiode veel lekkages door bevriezing van buitenkranen. Vooral bij
aanhoudende vorst neemt de kans
op schade toe. Lekkages en daarmee overlast en hoge kosten zijn
dan het gevolg. Dit is eenvoudig te
voorkomen. De toevoerleiding van
uw buitenkraan is aangesloten op
uw binnenleidingen. Op dit punt
bevindt zich een stopkraan en een
aftapkraan. Sluit de stopkraan naar
de buitenkraan en zet de aftapkraan open. Vervolgens opent u
uw buitenkraan, zodat uw leiding
nagenoeg leegloopt. Om de leiding
helemaal te legen, blaast u vervolgens op de geopende buitenkraan,
dan loopt de leiding helemaal leeg
naar de geopende aftapkraan. Sluit
de buitenkraan en de aftapkraan en
u bent klaar voor de vorstperiode. n

Maak kans op een leuke prijs en doe mee aan
onze Woonbron actie op Facebook! Deze keer
zoeken we naar de beste tip voor het besparen
van energie tijdens de winter. Deel jouw energietip via Facebook.com/Woonbron en maak kans
op een energieke prijs. Uit alle inzendingen
kiezen wij op 1 februari een winnaar.
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Proef in drie regio’s

Langer met plezier
zelfstandig wonen
Wat hebben onze oudere huurders nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen?
Om daar een goed beeld van te krijgen, houden we een test onder honderd 75-plussers in
drie regio’s. Onze medewerkers maken dan meteen samen met de bewoner een rondje

door het huis om te ontdekken welke kleine ingrepen het woonplezier kunnen verhogen.

De Nederlandse bevolking is aan het
vergrijzen. Ook wij zien dat onze klantgroep een dagje ouder wordt. Van de
ruim 35.000 huurders is zo’n 15 procent
75 jaar of ouder. De meeste ouderen
hechten aan hun zelfstandigheid. Want
waarom verhuizen als je nog fijn woont
in je eigen huis, in je vertrouwde buurt?
Ook de overheid stuurt steeds meer aan
op zelfredzaamheid van mensen. Wie
zich niet op eigen kracht redt, kan aankloppen bij de gemeente, die hulp regelt
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Deurspion

Wij willen onze oudere huurders graag
ondersteunen bij het langer zelfstandig
wonen in hun eigen woning. Eén van de
maatregelen waaraan wordt gedacht is
bewoners de mogelijkheid bieden om
aanpassingen aan te vragen voor hun
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woning. ‘Vraaggericht aanbieden’,
noemen we dat. Denk bijvoorbeeld aan
het vervangen van drempels door strips,
het aanbrengen van een deurspion,
zodat te zien is wie er voor de deur staat,
of het installeren van een extra groepen
kast om elektrisch koken mogelijk te
maken. Voor mensen die moeite hebben
met het open- en dichtdraaien van
de kraan kan een hendel mengkraan uitkomst bieden.
“Het gaat dus niet om trapliften,
tilapparaten of douchekrukken”, zegt
Jorien Elenbaas, beleidsadviseur bij
Woonbron. “Die aanpassingen vallen
onder de WMO, daar gaan wij als
verhuurder niet over. Een belangrijke
voorwaarde voor ‘vraaggericht aanbieden’ is wel dat de woningen goed
bereikbaar zijn zoals appartementen
gebouwen met lift, benedenwoningen

en eengezinswoningen. Voor portiek
woningen die alleen met een trap
bereikbaar zijn, hebben dit soort
maatregelen weinig nut.” Wanneer het
zelfstandig wonen in die woningen
niet meer lukt, dan horen we het ook
graag, want wellicht kunnen we helpen
bij het zoeken naar een beter passende
woning.

Rondje door de woning

Om te onderzoeken met welke ingrepen
oudere bewoners geholpen zijn, voeren
we nu een test uit. Zo’n honderd huurders van 75 jaar en ouder in de regio’s
Prins Alexander, Delft en Nissewaard
krijgen voor het eind van het jaar huisbezoek. Onze medewerkers maken samen
met de bewoner een rondje door de
woning en stellen vragen als: Kookt u
zelf nog regelmatig en hoe gaat dat? Wat
vindt u van de badkamer en het toilet?

Gebiedscoördinator Jaap van Zwet op huisbezoek

Van al die gesprekken wordt een verslag
gemaakt.
Jorien Elenbaas: “Door het stellen van
open vragen, gaan mensen vanzelf vertellen. Door goed te luisteren en dóór te
vragen, komen we te weten hoe mensen
hun woning gebruiken. Dan hoor je
opmerkingen als: Ik kook wel graag,
maar eigenlijk wil mijn dochter liever
niet dat ik dat nog op het gas doe. Of: Bij
het snijden van de groenten zie ik mijn
plankje bijna niet meer door het slechte
licht op het aanrechtblad. Of: ik beweeg
steeds moeilijker door de woning met
mijn rollator door de drempels.”

Evaluatie

Als eind van het jaar alle huisbezoeken
zijn afgelegd, worden de gespreks
verslagen uitgewerkt en geëvalueerd.
Jorien Elenbaas: “We zijn heel benieuwd

wat mensen aangeven. Voor ons is
belangrijk om te kunnen beoordelen of
de ingrepen die wij van tevoren bedacht
hebben, ook werkelijk aansluiten bij wat
zij willen.”
Op basis van de resultaten van de test
bekijken we op welke manier het ‘vraaggericht aanbieden’ haalbaar is, organisatorisch en financieel. “In elk geval is het
ons menens”, zegt Jorien Elenbaas. “Wij
hopen dat het straks zover komt dat de
bewoner of de mantelzorger naar ons
belt zodra de grenzen van het zelfstandig wonen in beeld komen. En dat wij
dan langskomen om te kijken wat wij
als verhuurder in dat specifieke geval te
bieden hebben. Zodat ook deze groep
huurders zo lang mogelijk plezierig zelfstandig kan blijven wonen.” n

Jaap van Zwet, gebiedscoördinator in Delft, was
een van de medewerkers die in de Mozartflat in
Delft in dit verband op huisbezoek is geweest.
Jaap: “Het viel mij op dat veel bewoners zelfredzaam zijn. Ook dat sommigen zelf al aanpassingen hebben (laten) aanbrengen voor meer
woongemak. De huisbezoeken hebben ons in
ieder geval een goed beeld en nieuwe inzichten
gegeven waarmee we nu aan de slag kunnen.”
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Teamleider complexbeheer Linda Hogervorst toont tevreden het verschil

Trappenhuis oude situatie

De kracht van
Als partner in prettig wonen streeft Woonbron naar enthousiaste
klanten. Dit kunnen we alleen realiseren als we u een woning in
een woongebouw bieden dat schoon, heel en veilig is. Daar

mag u op rekenen. Daarom zetten we – naast goed onderhoud –
stevig in op beheer. Van onze kant hopen wij dat u ons

meehelpt het gebouw netjes te houden. Zo zorgen we samen
voor een nette omgeving waarin u prettig woont.
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Kwaliteit

“Onze bewoners zullen eerder netjes
omgaan met de algemene ruimtes van
hun woongebouw als deze schoon, heel
en veilig zijn”, stelt Linda Hogervorst.
Als teamleider complexbeheer is zij verantwoordelijk voor dit beheer van onze
woongebouwen in Delft. Uiteraard doet
zij dat niet alleen. De acht complexbeheerders in haar team zijn dagelijks in
de buurten aan het werk en horen zo
veel van de bewoners. Hierdoor weet
Linda goed wat er in de buurten speelt
en hoe het met het beheer van onze
woongebouwen is gesteld. Dat is ook

Fijn thuiskomen in de Krakeelpolder

beheer
nodig om de juiste maatregelen te kunnen treffen. “Wat ik nodig vind, daar
kunnen anderen anders over denken”,
vertelt Linda, “daarom werkt Woonbron
met een catalogus. Daarin staat welke
kwaliteit we willen leveren op het
gebied van het schoon, heel en veilig
zijn van onze algemene ruimtes. Jaarlijks meten onze complexbeheerders of
deze ruimtes (nog) hieraan voldoen.”

Verbetering

Linda: “De resultaten van de meting
geven mij informatie om geld voor
aanvullende maatregelen te kunnen

reserveren in de begroting. Om ons
beheer kracht bij te zetten, zijn dit jaar
in Delft in verschillende woongebouwen verbeteringen gedaan voor een
bedrag van 373.780 euro.” Als voorbeeld
de portieken in de Krakeelpolderbuurt
en vijf hoogbouwflats in Poptahof.
In Poptahof zijn de containerruimtes
opgefrist, is aanvullende ledverlichting
aangebracht en zijn de vloeren van de
hoofd- en noodtrappenhuizen gecoat.
In de Krakeelpolder is het beton van
de trappen hersteld. En, na de schilderbeurt, werden de ruiten van 25 portieken verfraaid met een folie. Daarop

zijn de huisnummers en het ambacht,
waarnaar de straat is vernoemd, afgebeeld. Ook is nieuwe ledverlichting aangebracht wat ’s avonds voor een groter
veiligheidsgevoel en een mooie uitstraling zorgt. “Een hele verbetering”,
vindt Linda, “maar het werk is nog niet
af. Ook komend jaar pakken we door.
Vaker dan tot nu toe is gebeurd, gaan
we bewoners benaderen om van hen te
horen wat zij belangrijk vinden als het
gaat om prettig thuiskomen.” n
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Extra ogen gezocht
Complexbeheerders en bewoners zijn tevreden over deze eerste gezamenlijke meting

Fijn wonen is ook thuiskomen in een woongebouw dat netjes is. Een schoon portiek, vrije galerijen,

hele trappen, ledverlichting. Het zijn voorbeelden die voor meer woonplezier zorgen. Jaarlijks maken
onze complexbeheerders een ronde om te zien of hiervoor extra maatregelen nodig zijn.

Dit jaar is er in de Delftse Krakeelpolder,
Artemisflat en Westlandhof een proef
gedaan waarin is gekeken of bewoners
interesse hebben om deze ronde samen
met de complexbeheerder te doen. Vooral
om te horen wat er volgens de bewoners
zou moeten gebeuren voor een nette
omgeving en prettig wonen. We kijken
terug op een geslaagde oefening.
‘Extra ogen gezocht’, zo luidde de tekst op
de kaart waarmee bewoners werden geattendeerd op de mogelijkheid om mee te
lopen met de complexbeheerder tijdens de
meting van de algemene ruimtes van hun
woongebouw. Wie interesse had, kon zich
inschrijven op het formulier in de entree.
Al snel bleek dat er belangstelling was voor
deze ronde. Als eerste was het woongebouw
Antonia Veerstraat in de Westlandhof aan
de beurt. Op de aangegeven dag meldden
deze betrokken bewoners zich in de entree
waar complexbeheerders Willem Jalhay en
Peter Boin hen ontvingen. De tour startte
met een toelichting op de werkwijze; welke
zaken komen aan de orde en welke niet.
Vervolgens wees de gebruiksvriendelijke
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vragenlijst op de iPad het gezelschap verder
de weg in hun ronde voor een schoon, heel
en veilig woongebouw.
De bewoners hadden net de jaarlijkse
schouw gedaan en waren zeer benieuwd
of deze meting iets zou toevoegen. Dat
werd hen snel duidelijk. Er kamen zaken
aan het licht die tijdens de schouw niet
waren opgevallen. Dankzij de tool op de
iPad meet je namelijk meer op details. Als
er bijvoorbeeld op het onderdeel ‘schoon’
van een bepaalde ruimte meer dan 10% vuil
is, wordt dat onderdeel afgekeurd. Uit deze
meting rolden verbeterpunten zoals het
sausen van de wanden van de galerijen en
het verbeteren van de verlichting. Dit zijn
best ingrijpende en dure maatregelen die
komend jaar een plek moeten krijgen in de
begroting. Dat is de reden dat niet direct
tot actie kan worden overgegaan. Deze
uitleg leidde tot begrip bij de bewoners.
Aan het einde van de ronde nam het gezelschap tevreden afscheid van elkaar. Met de
extra ogen van deze betrokken bewoners
waren beide complexbeheerders erg blij.

Ook de bewoners vonden het waardevol
dat zij de gelegenheid hebben gekregen
om een kijkje te nemen in de keuken van de
complexbeheerder. Met dit inzicht hebben
zij nu meer waardering voor hun belangrijke beheertaak. Al met al is hier alvast
een goede basis gelegd om samen zorg
te dragen voor een schoon, heel en veilig
woongebouw. Een paar dagen later vond de
meting in de Artemisflat plaats, waarvoor
twaalf bewoners zich hadden aangemeld.
Wij zijn trots op deze betrokken bewoners. n

Initiatief De Grienden genomineerd
voor Annie Ras Award
De heer Akdag woont in woongebouw
De Grienden aan de Wijnruitstraat in Hoogvliet. In september deed hij een beroep op de
Woonbron-euro om daarmee de entree te verfraaien. Mede met hulp van de Woonbron-euro
is het nu een stuk gezelliger thuiskomen in De
Grienden.

Woonbron-euro voor
meer plezier

Wilt u samen met bewoners uit uw straat of
woongebouw een barbecue organiseren, de gezamenlijke tuin opknappen,
of de gezamenlijke hal
eens opfleuren? Vraag
dan de Woonbron-euro
aan. Wij ondersteunen
nieuwe ideeën van onze
bewoners voor meer
woonplezier in de buurt
graag. Kijk voor meer
informatie op
www.woonbron.nl/
woonbroneuro. U kunt
hier ook het aanvraag
formulier downloaden.

Annie Ras Award

De regio Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse reikt
elke twee jaar een award uit om de vrijwillige
inzet van bewoners voor de buurt, buren en/
of woongebouw te stimuleren. Deze prijs is
vernoemd naar de eerste winnares, Annie Ras.
Dit jaar wordt er opnieuw een award uitgereikt.
Naast het initiatief van de heer Akdag zijn
vier andere ideeën van huurders hiervoor
genomineerd. Helaas was de sluitingsdatum
van deze Wonen eerder dan de bekendmaking
van de winnaar. Misschien heeft u intussen
op onze facebookpagina gezien wie dit jaar de
Annie Ras Award in ontvangst heeft mogen
nemen. n

Oudste huurder
in het zonnetje

Zorg dat u
verzekerd bent

Op 25 augustus jl. is onze oudste huurder
105 jaar geworden. Dit konden wij
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Gebiedscoördinator Mehmet Evsen
en complexbeheerder Emile Seeuws
gingen langs in Spijkenisse om meneer te
feliciteren met zijn verjaardag! n

Een uitslaande brand, inbraak, waterschade aan uw nieuwe laminaatvloer.
Gebeurtenissen waar u het liefst niet
aan denkt. Als ze tóch voorkomen,
brengen ze veel schade en dus ook
hoge kosten met zich mee. Gelukkig
kunt u zich tegen dit soort ongelukken
verzekeren.
In de praktijk blijkt dit helaas niet altijd
het geval en draait u als gedupeerde,
naast de ravage en (emotionele)
schade, ook nog eens op voor de hoge
herstelkosten. Dat maakt zo’n voorval
extra zuur. Zorg er daarom altijd voor
dat u belangrijke woonverzekeringen,
zoals een inboedelverzekering en
aansprakelijkheidsverzekering, goed
geregeld heeft. n

Voorkom lekkages
In vergelijking met andere jaargetijden
krijgen wij in de herfst meer meldingen van
lekkages. Vaak is dit doordat het boomblad
en ander vuil voor een verstopping van
de afvoeren van balkons en dakgoten zorgen. Houdt u daarom deze afvoeren altijd
schoon. Als u wilt dat onze onderhoudsdienst deze klus voor u klaart, kunt u voor

e 1 per maand deelnemen aan het ontstoppingsfonds. U hoeft dan alleen maar te
bewaken dat u op tijd een afspraak maakt
om de afvoeren te reinigen. Nog geen
abonnement op het ontstoppingsfonds?
Sluit deze dan snel af op www.woonbron.nl
of meldt u aan via onze klantenservice. n
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Een emotioneel weerzien na meer

dan veertig jaar. Germaine Bijl (60) en
haar moeder Nelly (88) konden pas

nog één keer de muurschilderingen
van vader en echtgenoot Jaap Bijl

bewonderen. Met de sloop van drie

panden aan de Cranendonckweg in
Oud-IJsselmonde zullen de kunst

werken definitief verdwijnen. “Maar
we hebben het nu mooi kunnen
afsluiten.”

Afscheid van herontdekte muurschilderingen Jaap Bijl

‘Dit is een mooie
afsluiting voor ons’
De sloopbestemming van de panden 73 t/m 147 is het
begin van de bijzondere reis terug in de tijd van moeder
en dochter. Als Germaine hoort van de plannen deelt ze
het verhaal over de muurschilderingen op Facebook. Ze
weet zich nog te herinneren dat haar vader de decoraties
in 1959 schilderde en ook dat de kunstwerken al enkele
jaren later aan het oog werden onttrokken. De schilderingen waren iets te progressief voor de veelal oudere
bewoners van de in 1957 gebouwde sociale huurwoningen en verdwenen voor meer dan veertig jaar achter een
schrootjeswand.

14 | wonen

Het relaas van Germaine wordt opgepikt door Rob Warnas,
beheerder van de Facebookpagina ‘Oud IJsselmonde’.

‘dit bezoek is een mooie afsluiting’
Hij neemt contact op met Woonbron, met als uitkomst
dat Germaine en haar moeder uiteindelijk voor een laatste
keer oog in oog kunnen staan met de kunstwerken van
hun familielid.

In perfecte staat

Het bezoek maakt meer los dan Germaine en Nelly in eerste
instantie hadden gedacht. De muurschilderingen zijn na al
die jaren nog in perfecte staat en voeren moeder en dochter terug naar de gelukkige jaren in IJsselmonde, waaraan
abrupt een einde kwam toen Jaap Bijl in 1970 plotseling op
45-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleed.

vader het voor de eeuwigheid had willen maken, had-ie het
wel op doek geschilderd.”
Nelly, nog eenmaal op zijn onvervalst Rotterdams: “Binnenkort gaan ze het helemaal mollen en in elkaar hakken. Maar
we hebben het allemaal gezien, en hóeven het niet meer te
zien. We hebben het nu allemaal verwerkt. Alles.” n

Markante man

Nelly: “Jaap was een markante man. Hij was een gedreven
kunstenaar, maar hij was ook sociaal betrokken en politiek
actief. Ik ben al weer lang gelukkig getrouwd met een
andere man, maar er gaat geen dag voorbij of ik denk ook
even aan Jaap. ‘Wat voor verdriet ga ik losmaken?’, dacht ik
toen we gingen kijken.
Maar het bleek een
mooie ervaring.”

Nelly en Germaine Bijl

Dat vond ook Germaine.
“De plotselinge dood
van mijn vader bete
kende toch een amputatie van mijn jeugd.
Dat kwam even allemaal terug toen ik de
muurschilderingen zag.
Maar ik kan er nu mee
leven. Ik heb me er ook
bij neergelegd dat het
gesloopt wordt. Als mijn

Ellen van Oorschot, sociaal beheerder bij Woonbron:
“We waren stomverbaasd dat er muurschilderingen verborgen zaten
achter de schrootjeswanden. De woningen zijn destijds door woningbouwvereniging IJsselmonde gebouwd en de archivering was in die tijd
niet zo heel goed. Toen het verhaal bij mij belandde, heb ik gelijk Service & Onderhoud gebeld. De meewerkend voorman heeft direct een
timmerman ingeschakeld. Die belde meteen enthousiast op toen hij
de schrootjes verwijderd had, zó mooi vond hij de schilderingen. Ik heb
zelfs nog contact opgenomen met het Cobra-museum in Amstelveen
voor meer informatie. Maar de waarde is vooral emotioneel. Daarom
zijn we blij dat Nelly en Germaine ze nog hebben kunnen bekijken.”
Of het verhaal daarmee ten einde is gekomen? “Niet helemaal.
We hebben foto’s van de muurschilderingen laten maken. Nelly en
Germaine mogen er samen een uitkiezen en die laten we op een
mooie glazen plaat afdrukken. Als een blijvende herinnering.”
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gluren bij de huurder

Een kijkje nemen in het pand van
een huurder en inspiratie opdoen.
Dat is het idee van deze rubriek
Gluren bij de huurder. Mevrouw
Jansen (72) woont sinds kort in
het nieuwe wooncomplex aan
het Vogelplein in Dordrecht. Wij
gluren graag even bij haar woning
naar binnen. Kijkt u mee?

Het Vogelplein in Dordrecht
“Sinds twee weken woon ik in dit huis.
De verhuizing is net achter de rug, vandaar dat ik veel aan mijn hoofd heb. Er
moet nog veel gedaan worden; lampen
ophangen, dozen uitpakken. Ik ben al
een eind hoor. Mijn kinderen hebben
de vloer gelegd en de muren geverfd.
Hiervoor woonde ik 45 jaar in een huis
met een voor- en achtertuin, een paar
straten verderop. De kinderen zijn al
lang het huis uit, dat huis werd echt te
groot voor mij alleen.

het is spiksplinternieuw
en de woonkamer is
lekker groot
Vanwege een goed pensioen kwam ik
voor een huis in dit gebouw in aanmerking. Ik kon kiezen op welke verdieping
ik wilde wonen. Een benedenhuis is voor
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mijn hondje Denzo wel makkelijk, alles is
gelijkvloers. De eerste avond moesten de
dieren trouwens erg wennen. Mijn twee
poezen hadden het niet zo naar hun zin.
Een van hen kroop steeds weg en wilde
niet eten. Nu gaat het gelukkig goed, we
zijn allemaal gewend.
Wat ik het fijnst vind aan dit huis? Eigenlijk vind ik alles leuk. Het is spiksplinternieuw en de woonkamer is lekker groot.
Mijn meubeltjes komen beter uit dan
in mijn vorige huis. In dit deel van de
Vogelbuurt is het ook drukker, ik hou wel
van een beetje leven in de brouwerij. De
ligging is heerlijk centraal, vlakbij de winkels. En de bushalte is om de hoek, lekker
makkelijk als ik eens weg wil. Uniek is
de gemeenschappelijke tuin die er gaat
komen. Nu zie je buiten alleen nog maar
een grote diepe kuil. Maar ze gaan
binnenkort beginnen, de nieuwe stenen
liggen er al. Het wordt echt heel mooi.

Een minpunt vind ik dat er geen kantine
in de buurt is, een plek waar je mensen
kunt ontmoeten en koffie drinken. Ik ga
wel eens naar Stadswiel, een bejaardenhuis in de stad waar ik kan eten, sjoelen
en bingo spelen. Iedereen kent mij daar.
Zoiets zou ik hier in de buurt ook wel
willen. Ik vind mensen ontmoeten heel
leuk. Mijn oude buren vinden het jammer
dat ik weg ben. Soms maak ik met de
hond een ommetje door mijn oude buurtje en maak nog even een praatje.” n

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

Aankoopprocedure verouderde woningen van start

Nieuwe impuls voor
Carnisse
Woonbron en de gemeente Rotterdam gaan flink investeren in Carnisse. De komende jaren worden
er 138 woningen en één bedrijfsruimte aangekocht aan de Urkersingel en de Walchersestraat.

Het doel is om de woonomgeving en leefbaarheid in de wijk in Rotterdam-Zuid te verbeteren.

Carnisse is één van de aandachtswijken in het kader van
het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit
programma richt zich op het verbeteren van leven en
wonen op Zuid, onder meer door het woningaanbod te
veranderen. De ambitie binnen het NPRZ is om tot 2030
10.000 particuliere woningen grondig aan te pakken,
onder andere door sloop van de veelal verouderde
woningen en deze te vervangen door nieuwbouw.

over de aankoop van hun woningen. Het aankoopbod
wordt gedaan op basis van een onafhankelijke taxatie.
Deze wordt uitgevoerd door een gecertificeerd makelaartaxateur.

Nieuwe impuls

Woonbron bekostigt de aankopen uit een vermindering
van de verhuurdersheffing, een belasting die alle grote
woningverhuurders betalen aan het Rijk. Deze vermindering is van toepassing voor investeringen die in Rotterdam-Zuid worden gedaan in het kader van het NPRZ.

Carnisse komt in aanmerking voor een nieuwe impuls.
Een groot deel van de woningen (zo'n 85%) in de wijk
bestaat uit vroeg-naoorlogse portiekwoningen zonder
lift, verdeeld over vaak kleine VvE's. De woningen zijn
over het algemeen klein en hebben een relatief lage
WOZ-waarde. De locatie Urkersingel biedt echter ook
kansen voor een mooie, nieuwe toekomst vanwege de
ligging nabij het Zuiderpark en de mooie singel. Het is
de bedoeling om op deze plek in de toekomst eengezinswoningen te bouwen en zo Carnisse aantrekkelijker te
maken voor gezinnen en doorgroeiers vanuit Zuid.

Goed overleg

Om deze plannen mogelijk te maken, zal Woonbron de
genoemde 138 woningen de komende jaren gaan aankopen.
Antea Group is onlangs geselecteerd als partij die dit
voor ons doet. Zij gaan het gesprek aan met de eigenaren

carnisse aantrekkelijker maken voor
gezinnen en doorgroeiers vanuit zuid

Leefbaarheid geborgd

De werving van de woningen start dit jaar nog. Het is
de bedoeling dat eind 2026 alle panden zijn aangekocht.
Eventueel volgt er nog een onteigeningsprocedure. De
voorgenomen nieuwbouw staat gepland voor 2028. Tot die
tijd zal de leefbaarheid aan de Urkersingel en omgeving
worden vastgehouden. De gemeente en Woonbron blijven
de buitenruimte en de aangekochte woningen beheren en
waar mogelijk de woningen (tijdelijk) verhuren. Zo blijft
Carnisse - onderweg naar een mooie, nieuwe toekomst schoon, heel en veilig. Meer informatie over het project is
te vinden op www.woonbron.nl/urkersingel. n
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24/7 profiteren van de
gemakken van Woonbron.nl
Wilt u ook snel uw zaken regelen of meer informatie vinden over huren en
wonen? Op onze site regelt u het eenvoudig en snel. Bellen naar onze klanten
service of langskomen hoeft niet meer. Dat scheelt u tijd en geld. Wel zo prettig!
Op onze site kunt u veel direct regelen,
zoals een reparatie aanvragen, woning
zoeken of overlast melden. Voor sommige zaken is het van belang dat u
inlogt. Daarna kunt u onder meer uw
huur betalen via iDEAL, uw betalingen of
huurovereenkomst inzien, een betalingsregeling treffen of uw gegevens wijzigen.
Allemaal vanuit uw luie stoel.

Account aanmaken

Een account aanmaken lukt alleen als

uw bankrekeningnummer bij ons bekend
is. Dit nummer is in de meeste gevallen
alleen bij ons bekend als u uw maandelijks huur via een automatische incasso
aan ons overmaakt. U kunt uw rekeningnummer door ons aan uw gegevens toe
laten voegen. Maakt u dan een kopie van
uw bankpas een mail deze naar info@
woonbron.nl. Nadat wij uw mail hebben
ontvangen, krijgt u binnen enkele dagen
een bevestiging, vervolgens is het mogelijk om uw account aan te maken. n

Woonbron.nl winactie!
Elke 500ste klant die een account aanmaakt op Woonbron.nl maakt kans op
een mooie attentie! De winnaar maken wij bekend via onze Facebook pagina.
Nog geen account? Maak er snel een aan op Woonbron.nl.

18 | wonen

instructievideo’s

Hoe ontlucht
ik mijn centrale
verwarming?
U hoort uw verwarming irritant
tikken maar u weet niet hoe u
dit probleem moet oplossen?
We hebben dit najaar een
instructievideo gemaakt waarmee u zelf aan de slag kunt
om uw centrale verwarming te
ontluchten. U kunt deze video
bekijken op www.facebook.
com/woonbron én op onze site.
Ook komend jaar breiden wij de
instructievideo’s voor het verhelpen van kleine ongemakken
verder uit. We houden u op de
hoogte. n

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 staan koks Bere
Heyliger (12 jaar) en Anna Ugada (10 jaar) in de
schijnwerpers. Zij kozen voor u hun favoriete
recept: een volkoren broodrecept.
‘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 is te vinden op
www.hotspothutspot.nl.

Benodigdheden
• 200 gram volkoren meel
• 800 gram bloem
• 2 zakjes droge gist
• 18 gram zout
• 600 ml handwarm water

Volkoren broodjes
Bereiden
• Weeg de ingrediënten af.
• Bedek een bakplaat met bakpapier of
vet de bakplaat goed in.
• Doe alle ingrediënten bij elkaar in een
grote kom. Let op! Zorg dat je het zout
en de gist niet direct bij elkaar doet,
dus zout links in de kom en gist rechts
of andersom.

• Kneed het deeg met de keukenmachine
minimaal 20 minuten of met de hand
minimaal 40 minuten.
• Haal het deeg uit de kom en maak er
een grote bol van.
• Laat het gebolde deeg 20 minuten
rijzen in een afgedekte kom.
• Verdeel het deeg in stukjes van
ca. 100 gram.
• Vorm de stukjes deeg tot de gewenste
vorm (bolletjes, puntjes of stokjes).
• Leg de gevormde stukjes deeg op de
bakplaat.
• Laat de gevormde stukjes deeg weer
20 minuten rijzen op de bakplaat.
• Bak de broodjes in ongeveer 15 minuten
af in de oven op 220 graden celcius.
Eet smakelijk!
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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, 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

