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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. Zoals
deze keer de jaarlijkse huurverhoging. In dit nummer leggen wij uit hoe wij hier mee
omgaan. Verder leest u in dit nummer meer over:

Hotspot Hutspot

De Dirk Costerflat in Delft ziet dit jaar Abraham. Dat bewoners ook zelf kleur kunnen
geven aan prettig wonen, leest u in het interview met twee actieve bewoonsters uit
deze flat. Tal van mooie voorbeelden passeren de revue. Ook het 50-jarig bestaan
van de flat wordt aangegrepen om alle bewoners op de been te krijgen voor meer
woonplezier. Laat u inspireren. Het kantoorpand ‘Yous Marketing Center’ aan de
Pupillenstraat in Rotterdam wordt sinds januari 2015 gehuurd door een student én
ondernemer. Wij gluren graag tussen de raamstickers door naar binnen. Kijkt u mee?
Dat lekker eten niet duur hoeft te zijn, bewijzen de kinderen die deelnemen aan
Hotspot Hutspot. Ook deze keer presenteren zij u een heerlijk recept.

Dienstverlening 24 uur per dag

Op onze site kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week verschillende zaken online
met ons regelen. Op woonbron.nl 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. Om in te loggen heeft u een account nodig. Als u een
account heeft of aanmaakt, maakt u kans op een maand gratis huur. Kijk op onze
website woonbron.nl voor meer informatie.
Wij wensen u veel leesplezier en een mooie zomer toe. n

U kunt ons ook volgen
via Facebook, Twitter
en You Tube
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Wonen betaalbaar
houden
Jaarlijks bepaalt de regering het beleid voor het verhogen van de huren. Op basis van

dat beleid past Woonbron per 1 juli de huurprijs van uw woning aan. We houden bij de
huurverhoging zoveel mogelijk rekening met uw financiële situatie. Want we willen
wonen voor u betaalbaar houden.

De regering bepaalt de kaders voor de verhoging
van de huren. Uiteraard passen we deze kaders toe.
Voordat duidelijk wordt wat de overheid voorschrijft,
denken wij al na over onze uitgangspunten voor de
huurverhoging. Ons voornaamste uitgangspunt is
dat we zoveel mogelijk rekening houden met uw
financiële situatie. Bewoners met een lager inkomen
ontzien we zoveel mogelijk, voor bewoners met een
hoger inkomen geldt een grotere verhoging. Verder
houden we rekening met de kwaliteit van de woning
die u huurt in verhouding tot uw huurbedrag.
Jullie zeggen dat jullie wonen betaalbaar willen houden.
Waarom voeren jullie dan een huurverhoging door?
Ook voor ons is het van belang om ons huishoud
boekje op orde te houden. De huurverhoging is nodig
om onze woningen te kunnen blijven onderhouden,
(op termijn) renovaties uit te voeren en nieuwe
woningen te bouwen.
Bij de huurverhoging rekening houden met mijn
financiële situatie, wat betekent dat?
In de afbeelding op de pagina hiernaast ziet u welke
verhogingspercentages gelden. Als uw bruto
jaarinkomen hoger is dan e 40.349, u niet AOWgerechtigd bent en uw huishouden uit minder dan
vier personen bestaat, geldt voor u een verhoging
van 4,3%. Voor alle overige bewoners geldt een
lagere verhoging. Deze wordt bepaald door het
huurbedrag dat u betaalt in verhouding tot de
zogenaamde streefhuur.
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De streefhuur van uw woning is de huurprijs
waarvan wij vinden dat deze past bij uw woning.
De streefhuur kan hoger zijn dan de netto huurprijs
die u betaalt, maar ook hetzelfde of lager. Betaalt
u hetzelfde of meer dan de streefhuur? In dat geval
verhogen wij uw huur niet. Betaalt u minder dan de
streefhuur? Dan bepalen we de verhoging aan de
hand van het verschil tussen uw netto huurbedrag
en de streefhuur. Hoe groter het verschil, hoe groter
de verhoging. In alle gevallen is uw huur lager dan
de maximaal toegestane huurprijs. In de afbeelding
hiernaast ziet u de percentages van de verhoging.
Door het bovenstaande krijgt een groot deel van
onze klanten geen of een beperkte huurstijging.
Een beperkte, gematigde verhoging voor de laagste
inkomens. Dat doen niet alle woningcorporaties.
Waarom kiest Woonbron wel hiervoor?
Wij spreken vaak met onze huurders. En horen heel
regelmatig dat een aantal van hen elke maand
weer alles op alles zet om de eindjes aan elkaar te
knopen. Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft
op een goede en betaalbare woning, beperken
we de verhoging. Dit zorgt hopelijk voor minder
druk op betaalbaarheid. Wij voelen ons hiervoor
verantwoordelijk en vinden dit belangrijk. n
Meer informatie over de huurverhoging die voor u
geldt, vindt u in de huurverhogingsbrief die u onlangs
ontving of op www.woonbron.nl/huurverhoging.

huurverhoging2017.pdf
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Huurverhoging
2017
verhogingen
Per 1 juli 2017:

HUURVERHOGING

Den Haag

“bedenkt & stelt kaders”

huurwoningen sociaal

0%

rotterdam
“overlegt & stelt vast”

overig

Woonbron

% KLANTEN

Boven streefhuur

15%

0,8%

80 < 100 % streefhuur

42%

1,3%

60 < 80 % streefhuur

28%

2,8%

< 60 % streefhuur

5%

4,3%

Inkomens > € 40.349

4%

1,1%

Vrij sector huurwoningen
en niet-woningen

5%

BEZWAAR?

Huurders Woonbron in
delft/dordrecht/
nissewaard/rotterdam

Bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging? Maak dit dan
vóór 1 juli 2017 met een bezwaarschrift kenbaar bij Woonbron.
We raden u aan eerst te controleren of uw bezwaar kans van
slagen heeft. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken op
grond van technische gebreken aan uw woning. Ook kunt
u geen bezwaar maken als het een vrijesectorwoning of
niet-woning betreft.
De huurverhogingscheck doet u op www.huurcommissie.nl.
Informatie over de verhoging en bezwaarmogelijkheden
vindt u op www.woonbron.nl
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De Dirk Costerflat in Delft bestaat dit jaar vijftig jaar. Er is heel veel
veranderd in die tijd, maar één ding is gebleven: het fantastische
uitzicht op de skyline van Rotterdam. Conny van de Graaf en
Daniëlle de Vetten blikken terug èn vooruit.

De Dirk Costerflat
ziet Abraham
Zestien verdiepingen telt de flat aan het Dirk Costerplein.
In de jaren zestig, toen de galerijflat werd gebouwd,
kwamen Delftenaren zich aan de moderne hoogbouw
vergapen. Nog steeds is het gebouw een blikvanger,
niet meer door de hoogte, maar door de gevelbekleding.
Verspreid over de gevel staan namelijk twintig spreuken
van Dirk Coster, de Delftse schrijver naar wie het gebouw
is genoemd. “Erg makkelijk als je aan mensen wilt
uitleggen waar je woont”, vindt Conny van de Graaf.
In 1967 verhuisde ze samen met haar moeder naar een
appartement op de elfde verdieping. Toen ze trouwde,
kwam er naast haar moeder een driekamerwoning vrij.
Die betrok ze samen met haar kersverse echtgenoot.
“Voor mantelzorg was het ideaal.” Na vijftig jaar vindt
ze het nog steeds prettig wonen hier. De winkels zijn op
loopafstand, de huurprijs is schappelijk, maar het is vooral
het vrije uitzicht dat haar blijft bekoren. Vanuit haar
woonkamer kijkt ze over Tanthof en Midden-Delfland
naar de skyline van Rotterdam. Ook voor Daniëlle de
Vetten was de flat haar eerste woning. Ze verliet tien jaar
geleden haar ouderlijk huis en betrok een vierkamerflat
aan het Dirk Costerplein, op vier hoog. Nu woont ze
er met haar gezin. “Het is een gezellige en rustige flat,
maar als je wilt, kun je in de omgeving de levendigheid
opzoeken.” Enkele jaren nadat Daniële er kwam wonen,
werd een ingrijpende renovatie uitgevoerd. Er kwam
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onder andere een nieuwe entree, in alle woningen
werden de badkamer, keuken en toilet vernieuwd en
overal kwam dubbel glas. “Het was of ik in een compleet
nieuw huis kwam te wonen”, vertelt ze. De renovatie
heeft eraan bijgedragen dat ze het na tien jaar nog steeds
erg naar de zin heeft in de Dirk Costerflat.

“het was of ik in een compleet
nieuw huis kwam te wonen”
Inrichting openbare ruimte

Conny en Daniëlle zijn zeer betrokken bewoners. Ze
zijn lid van de leefbaarheidscommissie, de technische
commissie en de tuincommissie. “Het is leuk en dankbaar
werk, en gelukkig zijn er steeds meer mensen die ook
een stukje verantwoordelijkheid willen nemen.” Voor
veel flatbewoners zijn ze een belangrijk aanspreekpunt,
al verwijzen zij op hun beurt regelmatig door naar de
complexbeheerder. Sinds een aantal jaren is de flat een
mix van koop- en huurwoningen. De bewonerscommissie
is toen opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam een
Vereniging van Eigenaars, waarin ook Woonbron zitting
heeft en de belangen van de huurders vertegenwoordigt.
Conny en Daniëlle besloten lid te worden van de
leerbaarheidscommissie. Deze spant zich ervoor in dat

Conny van de Graaf en Daniëlle de Vetten zijn betrokken bij de organisatie van een groot aantal bewonersactiviteiten.

de openbare ruimte van de flat er goed uitziet. “We
hebben systeem aangebracht in het stallen van fietsen en
motoren. Daardoor is de entree beter toegankelijk en is de
aanblik van de flat verbeterd”, vertelt Conny. Daarnaast
heeft de commissie het voor elkaar gekregen dat de
camerabewaking in de hal werd uitgebreid en verbeterd
en dat de entree werd voorzien van een elektrische
deuropener en een tweede deur naar de tuin met onder
andere twaalf moestuintjes. Belangstellenden mogen ze
gratis gebruiken.

Magazien

“Sinds de renovatie, de betrokkenheid van de commissie
én de toegenomen betrokkenheid van de bewoners wordt
er minder vernield en is het aantrekkelijk om iets met de
openbare ruimte te doen. We hebben plantenbakken
laten aanrukken voor de hal en onze tijdschriften
bibliotheek Magazien wordt na wat eigen aanpassingen
ook goed gebruikt.” Magazien is een initiatief van Xei
Hulshoff. In 2012 studeerde de toenmalige studente
Industrieel Ontwerpen af op het concept van een
tijdschriftenbibliotheek in appartementencomplexen.
Het idee erachter is dat Magazien ervoor zorgt dat
bewoners meer contact met elkaar hebben. De bewoners
van de Dirk Costerflat zijn blij met de mogelijkheid om
op deze manier hun oude tijdschriften uit te wisselen.
Er wordt veel gebruik van gemaakt.

Feestjes en activiteiten

In het kader van het lustrumjaar worden dit jaar verschillende evenementen georganiseerd. Op 28 januari werd
de verjaardag van de flat gevierd met een uitgestelde,
feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst. In maart wordt een
vrolijke grafittimuur in gebruik genomen bij de moestuinen. Een rommelmarkt en een barbecue staan op
de agenda. Daarnaast worden er regelmatig kinder
activiteiten georganiseerd en ook Pasen, Kerstmis en
Halloween worden feestelijk gevierd. “Het is veel werk,
maar ook erg leuk en dankbaar”, vindt Daniëlle. “We
merken dat de activiteiten worden gewaardeerd. Er
nemen steeds meer mensen aan deel en gelukkig zijn er
steeds meer mensen die ook een stukje verantwoordelijk
heid willen nemen. Dat komt waarschijnlijk doordat
de populatie van de flat is veranderd. Oorspronkelijk
bestond de flat uitsluitend uit sociale huurwoningen,
nu is de samenstelling meer gemêleerd: jonge gezinnen,
studenten, starters, vluchtelingen en ouderen.
We proberen zo veel mogelijk met iedereen rekening te
houden. “De flat bestaat uit 264 woningen dus we hebben te maken met honderden bewoners, ook mensen van
verschillende nationaliteiten. Daar houden we rekening
mee bij onze activiteiten. We willen immers dat zoveel
mogelijk bewoners uit de flat meedoen.” n
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Ook buurtbemiddelaar
worden in Nissewaard?
Beter een goede buur, dan een verre vriend. Toch kan het gebeuren dat mensen overlast
ervaren van buren en dat zij er samen niet uitkomen. Buurtbemiddeling kan dan helpen
om tot een oplossing te komen. Bemiddelaars zijn onpartijdig.

Samen naar een oplossing

Stap voor stap gaan de buurtbemiddelaars
te werk. Zij spreken eerst afzonderlijk met
beide partijen. Een eventueel bemiddelingsgesprek vindt plaats op een neutrale plek.
Tijdens het gesprek wordt gezocht naar een
oplossing die beide partijen tevreden stemt.

Wilt u ook als vrijwilliger aan de slag
bij buurtbemiddeling in de gemeente
Nissewaard? Neem dan contact op met
Lydia de Zwart via telefoonnummer
(088) 966 00 00. n

Let op, nieuw bankrekeningnummer
Unieke
Veiligebuurt-app
nu beschikbaar
Eenvoudig en laagdrempelig samen
een veilige buurt realiseren. Onveilige
situaties zijn met de Veiligebuurt-app
zó met de buurt gedeeld. In aanvulling
op de bekende buurt WhatsAppgroepen kent de Veiligebuurt-app
functies, die het nog eenvoudiger
maken om samen een oogje in het zeil
te houden. Niet voor niets maken al
veel buurten in Nederland er gebruik
van.

Samen zien we meer

De Veiligebuurt-app is bedoeld om
elkaar te waarschuwen bij verdachte
situaties. U komt automatisch in de
juiste buurtgroep. U hoeft elkaar niet
te kennen en deelt geen persoonlijke
gegevens. Hoe meer mensen zich
aansluiten, hoe veiliger de buurt
wordt. Ziet u een verdachte situatie?
Meld dit dan via de app. Iedereen in de
buurt is dan direct op de hoogte.
De app is voor bewoners gratis
beschikbaar. Download de app op
uw smartphone via de website
www.veiligebuurt.nl. n
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Woonbron heeft een andere huisbankier, Rabobank. Wie de huur elke maand met
een bankopdracht betaalt, heeft in maart een brief van ons gekregen met daarin het
verzoek om de huur voortaan naar het nieuwe rekeningnummer over te maken.
Als u de huur via een automatische incasso of iDEAL betaalt, hoeft u niets te doen
omdat hier het nieuwe bankrekeningnummer automatisch is verwerkt. Al onze
regiokantoren hebben een eigen bankrekeningnummer. U kunt ze op onze website
www.woonbron.nl/huur-betalen-huurders terugvinden. n

Snel
uw zaken
regelen
• Reparatieverzoek melden
• Huur betalen
• Overlast melden
• Betalingen bekijken
• Betalingsregeling treffen
• Huurovereenkomst bekijken of wijzigen
• Gegevens aanpassen
• Woning zoeken
• Service & contact

maak een account aan
op woonbron.nl en

win een maand huur!
Kijk voor de voorwaarden op www.woonbron.nl

Mogen we u iets vragen?
U herkent het vast wel, zo’n mailtje van een organisatie met het verzoek om aan te geven of u

tevreden over haar bent. Dit soort verzoeken krijgt u waarschijnlijk vaak. Hoewel we begrijpen

dat uw tijd schaars is, kiezen ook wij ervoor om bij u te informeren wat u van ons vindt. Waarom

doen we dit? Heel simpel: we willen dat u tevreden – nee zelfs enthousiast – bent over Woonbron.

We onderzoeken wat u van onze dienstverlening vindt aan de hand van een
korte vragenlijst. Bent u goed geholpen?
Wat kan beter? Het antwoord op dit
soort vragen helpt ons om u beter van
dienst te zijn. U ontvangt de vragenlijst
per e-mail. We sturen zo’n mail nadat
u gesproken heeft met een collega van
onze Klantenservice, als er bij u een
reparatie of ander onderhoud is
uitgevoerd, of bijvoorbeeld nadat u bij
ons een woning koopt of gaat huren.
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Klantwaarderingen

goed geholpen zijn bij deze onderdelen
van Woonbron. We tonen alle klant
waarderingen, positief of negatief.
Want alleen zo geven we een eerlijk
beeld hoe onze klanten ons beoordelen!

Uw waardering en die van andere
klanten zijn voor iedereen zichtbaar.
Overweegt iemand een woning te
kopen bij Woonbron Makelaars? Of wil
een Vereniging van Eigenaars gebruik
gaan maken van de diensten van
Woonbron VvE Beheer? Het is dan
prettig voor ze om te zien of klanten

Uw mening telt

Sinds kort tonen we uw beoordeling op
onze internetsite. We vermelden uw
naam niet, wel de score die u ons geeft
en uw toelichting.

We waarderen het zeer als u meewerkt
aan onze tevredenheidsonderzoeken.
Het invullen kost weinig tijd en u doet
ons er een groot plezier mee. We bekijken alle ingevulde vragenlijsten en
gebruiken deze om onze dienstverlening
te verbeteren. Uw mening telt! n

Een balkon is geen tuin, maar
u kunt van een balkon heel

eenvoudig een tuintje maken.
In deze Wonen inspireren

wij u graag. Er zijn een paar

dingen waar u bij een ‘groen’
balkon goed op moet letten:

regelmatig water geven (ook
in de winter) en bijvoeden.

Balkonplanten kunnen hun

voeding namelijk niet uit de

volle grond halen. Ze hebben
dus een beetje hulp nodig.

Maak een tuintje op uw balkon
Veel planten, zelfs sommige bomen,
doen het goed op het balkon. Minifruitbomen vragen weinig onderhoud en
leveren na een tijdje een leuke hoeveelheid fruit op. Ze zijn er in allerlei soorten
en maten. Ballerinabomen bijvoorbeeld
groeien puur verticaal en vormen geen
zijtakken, waardoor ze weinig ruimte in
beslag nemen. Een punt van aandacht
zijn de bloembakken en -potten. Die
hoeven niet duur te zijn. Zorg wel voor
een goede afwatering. Hydrokorrels
zorgen ervoor dat het gat in de bodem
van de bloempot open blijft.

Natuurlijke uitstraling

Al is uw balkon nog zo klein, er is altijd
iets moois van te maken. Leg kunstgras
of houten staptegels op de vloer. Hang
een vogelhuisje op. Hang bloembakken
aan de binnenzijde van de balustrade,
plaats bloembakken op de grond of dek
het balkontussenschot af met bloembakken. In tuincentra zijn houten frames
en hangzakken verkrijgbaar waar je
bloempotten in kunt plaatsen. Handige
doe-het-zelvers maken zelf een houten
frame op maat. Plantjes erin en voilà: u
hebt een ‘floral wall’ in plaats van een
alledaags tussenschot!

Kruidentuintje

Het is heel leuk om uw eigen keukenkruiden te kweken op het balkon. Het
kost weinig ruimte. Kruidenplantjes
kunt u kant en klaar kopen bij een
tuincentrum, maar u kunt ze heel makkelijk zelf zaaien. Hiervoor zijn speciale
kweekbakken en kweektafels in de
handel die u ook op een balkon kwijt
kunt. U kunt zaadjes ook meteen in
bloembakken zaaien, mits er geen kans
meer is op nachtvorst. Op internet zijn
speciale zaaikalenders te vinden.
Sowieso is internet een goede helpdesk
voor balkontuinierders.

Bollen en knollen

Bollen en knollen zijn niet duur en doen
het goed in potten en bakken. Houd
wel rekening met de invloed van zon en
wind. Het kan behoorlijk waaien rond
een flatgebouw. Wilt u een klimplant
laten groeien op het balkon, kies er dan
één die tegen tocht kan. Op een mooie
zomerdag kan het op een balkon of
dakterras bloedheet worden. Niet iedere
plant houdt daarvan. Eenjarige bloeiers
zoals petunia’s en geraniums, gedijen
echter prima in de warmte en fleuren
uw balkon enorm op. Maak uw eigen
paradijsje af met gezellig terrasmeubilair
en een parasol. Fijne zomer! n

Een balkon of tuin om te zoenen
Post vóór 1 juli 2017 uw favoriete foto van uw kleurrijke balkon
of tuin op onze facebookpagina en maak kans op een mooie
prijs. Uiteraard ziet u daarna op facebook wie de gelukkige
winnaar is van deze zomerprijsvraag. Wij zien uit naar uw
inzending.
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Woonbron wil dat haar woningen veilig,
gezond, aantrekkelijk en comfortabel

zijn. Jaarlijks investeren we 90 miljoen
euro in de woningkwaliteit door

onderhoud, renovaties en nieuwbouw.
Ook in het duurzamer maken van

woningen. Dit zorgt niet alleen voor
meer wooncomfort en een lagere

energierekening, we leveren hiermee

ook een bijdrage aan een beter klimaat.

“We investeren jaarlijks 90 mil
Energierekening omlaag door
duurzame investeringen

Naast het normale planmatige onderhoud, voeren we ook extra duurzaamheidsprogramma’s uit. Dit jaar krijgen
bijvoorbeeld twaalf complexen (circa
660 huizen) naast een schilderbeurt
ook betere isolatie. Dat kan bestaan uit
isolatie van dak, vloer, muur, gevel of
soms ook uit dubbel glas en een nieuwe
hr-ketel. Daarnaast onderzoeken we
de mogelijkheden op het gebied van
alternatieve energieopwekking zoals
zonne-energie en het aansluiten van
complexen op restwarmte.
Naast het energiezuiniger maken van
woningen, richten de werkzaamheden
zich ook op het verbeteren van het
binnenklimaat, elektravoorziening
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en veiliger hang- en sluitwerk. Deze
maatregelen combineren we met onderhoudswerk, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van nieuwe dakbedekking of
tijdens een schilderbeurt.
Een voorbeeld uit de praktijk is Twee
Heuvels in Rotterdam-IJsselmonde, één
van de twaalf geselecteerde projecten.
We zijn hier dit jaar gestart met
voegwerkherstel, buitenschilderwerk
en het isoleren van de buitengevels en
spouwmuren. Zo komen in dit project
ruim vijftig huurwoningen met platte
daken uit de jaren zestig aan de beurt.
Binnenkort bieden we de huurders de
mogelijkheid om tegen een maandelijkse
vergoeding op de daken zonnepanelen
te laten plaatsen.

‘Nu nog een nieuwe hr-ketel’

Bij Janina Borchertine, die met haar
twee dochters een hoekwoning aan de
Hilswindestraat bewoont, zijn de steigers
inmiddels uit de tuin verdwenen. Haar
woning ziet er weer spic en span uit. Al
vond ze het verre van ideaal dat tijdens
de wintermaanden de buitenboel werd
geschilderd. “Geen pretje om in de kou
de ramen en deuren open te moeten
houden. Gelukkig is het klaar.”
Op het gebied van energiebesparing
hoefde er weinig aan haar huis te
gebeuren. Vlak voordat Janina er
in 2009 ging wonen, was al dubbel
glas geplaatst en het dak geïsoleerd.
Een tijdje geleden werd ook de vloer
geïsoleerd zodat het niet langer meer
vochtig is in huis. “De laatste jaren doet

Schilders brengen op de gevel een isolerende laag aan, impregneren.

joen euro in woonkwaliteit!”
Woonbron echt haar best,” concludeert
Janina. Op haar wensenlijstje staat nog
een nieuwe hr-ketel.

“de laatste jaren
doet woonbron echt
haar best”
“Vervanging van een cv-ketel hangt af
van de leeftijd van de ketel (maximaal
18 jaar) en de storingen”, antwoordt
Frits Schneider, adviseur duurzaamheid,
desgevraagd. “Toch zijn er in heel onze
woningvoorraad verschillende acties
om ketels die jonger zijn te vervangen
door een hoogrendementsketel,” vult
hij aan.

Werkzaamheden in november klaar

“De werkzaamheden per complex
variëren in omvang. Elke woning is
anders; bij de een is het ingrijpender
dan bij de ander,” licht Frits toe.
“Wij inspecteren vooraf alle woningen
en maken foto’s van de voor- en
achtergevel en de aanwezige cv-ketel
en ventilatie. Uit deze inspecties blijkt
welke woningen nog geen hr cv- ketel
en mechanische ventilatie hebben. Deze
werkzaamheden nemen we dan in de
begroting van 2018 op.”
Bewoners van de twaalf geselecteerde
complexen informeren we zo goed
mogelijk met een brief. “We proberen
zoveel mogelijk alle werkzaamheden
tegelijk aan te kondigen,” aldus Frits.
De planning is dat de gecombineerde

werkzaamheden op het gebied van
onderhoud en duurzaamheid begin
november klaar zijn.

Woonwensen onderhevig aan
veranderde wereld

Woonbron werkt continu aan het
verhogen van de woningkwaliteit
door middel van onderhoud, verbeter
programma’s, renovatie en nieuwbouw,
vertelt manager vastgoedsturing &
beleid, Martine van Sprundel. “Bij
renovatieprojecten combineren we de
duurzaamheidsmaatregelen vaak met
andere vernieuwingen van de woning
en het gebouw. Dan heb je het over
grotere investeringen zodat een complex weer dertig jaar of langer voldoet
aan veranderde eisen op het gebied van
kwaliteitsbeleving.”

vervolg op volgende pagina >
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Een nieuwe voeg wordt aangebracht.

Martine: “Door digitalisering,
vergrijzing en wetgeving veranderen ook
de wensen die mensen aan hun woning
stellen en de eisen waaraan een woning
moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan
de regelgeving van de rijksoverheid over
de energie-indexen (energiezuinigheid)
van de woning. Of de behoeften van
ouderen die langer zelfstandig blijven
wonen in hun woning door de scheiding
van wonen en zorg. Daar moeten wij
op inspelen. Vanuit de veranderingen
om ons heen, passen wij ons kwaliteits
beleid aan en stellen we nieuwe doelen
voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Doordat we de laatste jaren sterk
gestuurd hebben op onze financiële
gezondheid, zijn we in staat om hier
extra middelen voor vrij te maken.”

‘Samen met huurders en medeeigenaren’

“De middelen zijn echter niet oneindig
en vragen om afgewogen keuzes,”
aldus Martine. “De technologische
ontwikkelingen gaan snel en je wil geen

14 | wonen

spijt krijgen van investeringen met
een lange terugverdientijd. Sommige
technische hoogstandjes zijn best
moeilijk in gebruik. Stel dat een nieuwe
verwarmingsinstallatie op hol slaat bij
verkeerd gebruik. Dan wordt een klant
daar niet blij van. Bij elke stap moet je
bedenken wat het effect hiervan is in de
praktijk en of deze reëel is.”

“door het gebruik van
een slimme meter kun je
bijvoorbeeld aflezen hoe
je energiegebruik is”
Hoewel er gestaag wordt doorgewerkt
aan het uitvoeren van de nieuwe doelen,
kan Woonbron het niet alleen.
Martine: “We hebben veel huurwoningen in VvE’s. Voor deze woningen
moeten we het samen met de andere
eigenaren eens zijn over bijvoorbeeld
duurzaamheidsmaatregelen. Een mooi
voorbeeld hiervan is een complex in

IJsselmonde dat onlangs is aangesloten
op restwarmte toen de collectieve
cv-installatie moest worden vervangen.
Verder hangt bijvoorbeeld het succes van
zonne-energie ook af van het enthousiasme van huurders. Zijn zij bereid om servicekosten te betalen voor zonnepanelen
om hun energierekening te verlagen?
Het blijft hun eigen keuze. Aan de andere
kant proberen wij huurders inzicht te
geven in welk gedrag veel energie kost.
Door het gebruik van een slimme meter
kun je bijvoorbeeld aflezen hoe je energiegebruik is. Dat werkt verhelderend.” n

De initiatiefgroep v.l.n.r. Jeroen de Groot, Bernard van Verschuer, Sjanie van Gelder en Tom Boesten

Woon in het Stadsklooster
Met aandacht voor elkaar én de buurt

Bent u alleenstaand en zoekt u een woning in een omgeving met ouderwetse gezelligheid en
aandacht voor elkaar? Dan is het initiatief Stadsklooster in Rotterdam Carnisse een aanrader.

De woningen bevinden zich centraal op Zuid, verscholen achter de Pleinweg en de Dorpsweg.
De initiatiefgroep Stadsklooster is een christelijk geïnspireerde leefgemeenschap, die werk maakt van naasten
zorg en woonplezier. In het Stadsklooster woont u
namelijk zelfstandig en tegelijk in een gemeenschap
die graag een steentje bijdraagt aan een fijne sfeer en
sociale versterking van de buurt. Dit concept sluit naadloos aan bij onze activiteiten. Daarom ondersteunen we
dit initiatief van harte.

Om in aanmerking te komen voor een woning hoeft u
geen christen te zijn. Wel is het belangrijk dat u achter
de uitgangspunten staat en bereid bent om u in te zetten
voor de bewoners én de buurt. n

Meer weten? Mail naar WvKooten@Woonbron.nl.
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gluren bij de huurder

Een kijkje nemen in het pand van een huurder en inspiratie opdoen.
Dat is het idee achter deze rubriek Gluren bij de huurder.

Het kantoorpand ‘Yous Marketing Center’ aan de Pupillenstraat in

Rotterdam wordt sinds januari 2015 gehuurd door Youssef Zoubairi.

student én ondernemer. Wij gluren graag, tussen de raamstickers door,
even bij zijn pand naar binnen. Kijkt u mee?

Pupillenstraat 68,
Rotterdam
“Het begon allemaal op de plek van
Leespaleis De Pupillen om de hoek, in
de Heemraadstraat. Vroeger was dat
een buurthuis. Ik kwam er al van jongs
af aan. Ik ben in deze wijk opgegroeid
en woon er nog. Toen het buurthuis
ophield te bestaan, heb ik samen met
een groepje jongens geprobeerd om
het op eigen kracht open te houden.
Uiteindelijk werden de kosten te hoog
en toen hebben we het concept van
Het Leespaleis bedacht. Het is een
buurthuis en bibliotheek ineen. Je
kunt er boeken lenen, op je gemakje
een boek lezen, er worden activiteiten
georganiseerd voor jong en oud, je kunt
er sporten, huiswerkbegeleiding krijgen,
koken, noem maar op.
Vanaf 2011 ben ik voorzitter van de
vereniging van Het Leespaleis. Sinds
de opening van de fysieke plek geef ik
leiding aan het reilen en zeilen ervan.
Het is een uniek concept op een leuke en
bijzondere plek. Het geheim ervan is dat
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we met vrijwilligers van verschillende
culturen werken. Daar zit een mooie
balans in. We hebben echt verbinding
met de wijk omdat we open staan en al
die culturen binnenkrijgen.

het geheim is dat we
met vrijwilligers van
verschillende culturen
werken.
Een paar jaar geleden, toen het nog een
buurthuis was, ben ik daar in een klein
kamertje mijn onderneming begonnen.
Ik heb er toen een paar computers en
telefoons neergezet en ben gaan bellen.
Ik werkte in die tijd al een paar jaar bij
een callcenter en wilde dingen verbeteren. Het sloeg enorm aan. Vanaf januari
2015 huur ik daarom met Yous Marketing
Center dit pand aan de Pupillenstraat.
Het is om de hoek van Het Leespaleis.
Waarom hier?

Youssef Zoubairi voelt zich thuis in Delfshaven.

De vorige huurder, Sandersgeluk, ging
verhuizen. Het pand kende ik. Het was
een perfect moment om over te stappen
vanuit het kamertje in Het Leespaleis. Ik
wilde iets vlak in de buurt, omdat ik daar
ook veel ben.
Dit pand bevalt hier heel goed. We
hebben ook een mooie tuin. Samen
met de andere buren gaan we de tuin
nog verder aanpakken en inrichten. Via
de tuin kan ik gemakkelijk oversteken
naar Het Leespaleis, dat vind ik echt
ideaal. Prettig aan dit pand is ook de
openheid. In de grote ruimte ervaar
je bovendien de teamspirit, geweldig
vind ik dat. Mensen zijn bij ons geen
nummer. Ik organiseer veel uitjes en
bied zoveel mogelijk prikkels voor de
mensen die hier werken. Uniek vind ik
de familiesfeer op deze plek en het feit
dat het allemaal zo laagdrempelig is.
Dat vind ik heel prettig aan dit pand.
De andere kant is dat het eigenlijk al
weer te klein aan het worden is. Ik ben

op zoek naar een nieuwe ruimte in de
straat. Als er iets vrijkomt tussen nu en
een jaar dan gaan we verhuizen.
Aan de mensen die werkzaam zijn bij
het Marketing Center heb ik gevraagd
om ideeën aan te leveren voor een
nieuwe indeling en inrichting van dit
pand. Het beste idee krijgt een prijs en
het plan wordt natuurlijk uitgevoerd.
Ik vind het belangrijk dat mensen zich
kunnen ontwikkelen. Ik heb een drang
naar vernieuwing en creativiteit. Ik
houd van creatief denken en vind het
belangrijk om met mensen te spiegelen.
Altijd ben ik bezig met evalueren; wat
kan er beter? Als ik met mensen praat,
vraag ik altijd naar hun ideeën en
oplossingen. Iemand zei ooit tegen mij:
‘Een goede coach is dom, lui en dakloos.’
Dat betekent dat de coach vooral vragen
stelt en mensen zelf laat nadenken, hij
laat mensen werken en hij heeft geen
mening, is onpartijdig. Dat vind ik wel
mooi gezegd.

De fijnste plek vind ik mijn kantoor, dat
is echt mijn rustplek. Mijn studie, Het
Leespaleis en mijn onderneming(en),
alles bij elkaar is het erg druk. Vorig
jaar heb ik dit kantoortje in de ruimte
laten bouwen. Dan kan ik mij af en
toe even terugtrekken uit de hectiek.
Mijn ambitie? Ik wilde altijd strafrecht
advocaat worden. Momenteel ben ik
bezig met mijn bachelor. Volgend jaar
doe ik mijn master. Tegen de tijd dat ik
afgestudeerd ben, kijk ik hoe het gaat
met het ondernemen en dan maak ik
weer verdere keuzes. Heb je trouwens
nog tijd? Neem dan eens kijkje bij
Het Leespaleis. Het is echt een mooie,
inspirerende plek.” n

Uw huis of winkelpand ook in
deze rubriek? Meldt u dan aan via
communicatie@woonbron.nl.
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Niet slopen, maar oogsten
‘Wij slopen niet, wij oogsten!’ Dat is de lijfspreuk van New Horizon, de organisatie die onlangs startte

met het ontmantelen van ons eerste woongebouw met 32 appartementen aan de M.H. Trompweg en
zes bejaardenwoningen aan de Cornelis Trompweg in Dordrecht.

Bij traditionele sloop vernietig je materialen die eigenlijk
nog waarde hebben. Je kunt deze materialen echter ook
hoogwaardig hergebruiken. Oogsten dus. Michel Baars
van New Horizon: “Bij sloop voer je alles af als afval. Je
betaalt ervoor en bent ervan af. Met een beetje geluk
wordt een deel ervan nog gerecycled. Gek eigenlijk, want
het besef dat sommige materialen waarde hebben, is
er wel. Niet voor niets bewaken we slooplocaties tegen
dieven die er koper willen stelen. Niet alleen koper heeft
waarde, ook staal, kabelgoten, bakstenen en zelfs het
cement dat je uit beton kunt halen. Het is eigenlijk
eenvoudig te beredeneren waarom het oogsten en
hergebruiken van materialen beter is dan slopen en
vernietigen. Zo blijft de maximale waarde behouden.”

Wat levert het op?

Het ontmantelen van gebouwen en oogsten van de
materialen kost minder dan traditioneel slopen. Michel:
“Nu kost het gemiddeld zo’n tien à vijftien procent
minder, op termijn denk ik dat het mijn opdrachtgevers
geld oplevert.” Interessant is dat ontmantelen niet langer
duurt dan slopen. Het grootste verschil tussen slopen
en ontmantelen is echter dat laatstgenoemde - door
hergebruik van materialen - heel veel duurzamer is.
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Oogsten in de praktijk

Eerder ontmantelde New Horizon de eerste twee
woongebouwen (64 woningen) aan de Colijnstraat in
Dordrecht voor ons. De uitkomsten van dit proefproject
bevielen ons zo goed, dat we met New Horizon een
contract zijn aangegaan voor drie jaar. Het financiële
voordeel dat dit ons oplevert, kunnen we op andere
plekken inzetten, bijvoorbeeld in het onderhoud van
uw woongebouw. De samenwerking zorgt ook voor een
extra bijdrage op het gebied van duurzaamheid. Tot slot
maakt de meerjarige overeenkomst het mogelijk om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden
en ze voor langere tijd werkgelegenheid te bieden in het
ontmantelen van gebouwen. Dit gebeurt bij New Horizon
én bij haar afnemers in de bouwketen zoals hout- en
gipsproducenten.
In Dordrecht gaat New Horizon nog aan de slag bij andere
gebouwen van ons aan de M.H. Trompweg en in de
Vogelbuurt. De samenwerking beperkt zich niet tot
Dordrecht. Ook in de andere gemeenten waarin we actief
zijn, zal New Horizon werkzaamheden uitvoeren. 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 Robyn
(9 jaar) en Thiska (7 jaar) de Vries in de schijn
werpers. Zij kozen voor u hun favoriete recept:
Tarte Tatin met ananas en rozemarijn.
‘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.

Tarte Tatin met ananas en rozemarijn
Benodigdheden (vier personen)
• 1 Victoria-ananas (mini-ananas),
in dunne plakken
• 1 pakje vellen bladerdeeg
• 225 g fijne tafelsuiker
• 1 takje verse rozemarijn
• Taartvorm met hoge rand of in een
speciale Tatin vorm

Bereiden
1. Maak de karamel.
2. Laat de suiker met vier eetlepels water
smelten in een pan op matig vuur.
3. Laat zonder roeren zachtjes sudderen
tot je een stroperig mengsel krijgt.
4. Doe er het takje rozemarijn in en laat
de siroop dan 10 minuten trekken.
5. Verwarm intussen de oven voor op
180°C.
6. Neem het takje rozemarijn uit de
siroop.
7. Zet de siroop op het vuur en laat
2 minuten verder koken.
8. Doe er de plakken ananas in en laat
alles 3 minuten zachtjes sudderen.
9. Schik de plakken ananas met de siroop
in een cirkel strak naast elkaar in een
taartvorm met hoge rand of in een
speciale Tatin vorm van metaal of
aardewerk.

10. Drapeer het bladerdeeg over de
ananas en stop het tussen het fruit
en de rand van de vorm in.
11. Prik het deeg hier en daar in met een
vork. Bak de taart 25 tot 30 minuten
in de oven.
12. Neem de taart uit de oven en laat
hem 10 minuten rusten voor je hem
uit de vorm stort.
13. Leg een schaal op de vorm en keer
beide in een snelle beweging om. 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

