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Hoeks Druppie Vera van Ree

“Zoveel ervaringen,
dat vergeet
je nooit!”
De Werkdag van…

Houdt Zicht

Samen voor de buurt

Carla van Luijk,
senior medewerker
bij de afdeling
Finance & Control.

Vraagt
Huurdersplatform
om advies

Tijdelijke stadstuin
Prins Hendrikstraat
voor jong en oud

Actueel
Sneller en meer informatie
ontvangen?
Geef uw e-mailadres aan
ons door!

Gewijzigde openingstijden
rond de feestdagen
Rond de kerstdagen en oud en
nieuw gelden afwijkende openingstijden voor het kantoor van WVH.

Wilt u dat WVH u nog beter van
WVH
www.wvhwonen.nl
Adres
Planciushof 75
3151 GC Hoek van Holland
Telefoon: 0174-38 99 40
E-mail: info@wvhwonen.nl
Openingstijden op werkdagen

dienst kan zijn? En heeft u ’een hekel

Ons kantoor is de hele dag gesloten

aan veel papier?’ Geeft u dan uw

op:

emailadres aan ons door. WVH gaat

•• Maandag 24 december
(dag voor kerst)

steeds meer digitaal. Zo versturen
we een aantal keer per jaar een

•• Dinsdag 25 december
(1e kerstdag)

digitale nieuwsbrief met actuele
informatie. Ook onze corresponden-

•• Woensdag 26 december
(2e kerstdag)

tie versturen we steeds vaker via de
e-mail zodat u nog sneller op de

•• Maandag 31 december 2018
(Oudejaarsdag

hoogte bent.

•• Dinsdag 1 januari 2019

8.30 uur - 12.30 uur

(Nieuwjaarsdag)

Colofon

Op alle andere werkdagen in deze

Woontij Magazine verschijnt

periode zijn wij open zoals u van ons

tweemaal per jaar en wordt

gewend bent: van 8.30 tot 12.30 uur.

verspreid onder huurders, leden

De medewerkers van WVH wensen

en overige belangstellenden.

u alvast fijne kerstdagen en een
goed, gezond en succesvol 2019!
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E-mailadres doorgeven

In de vorige uitgave van Woontij

Hoe meer e-mailadressen wij van

Magazine staat in het artikel ‘nieuwe

onze huurders hebben, hoe

huurder!’ ten onrechte dat er sprake

makkelijker het is om digitaal te

was van een echtscheiding. Dit is

werken. Wilt u ons uw e-mailadres

niet correct. Mevrouw Osinga en

doorgeven, stuur dan een e-mail

haar ex-partner waren niet

met uw naam en adres naar

getrouwd. Het betreft een

info@wvhwonen.nl. Geef de e-mail

beëindiging van een relatie.

als onderwerp: e-mailadres voor

■

WVH.
Uw e-mailadres is veranderd
Als uw e-mailadres verandert, geeft
u het dan ook aan ons door, dan
passen wij onze gegevens aan.

Aanpassing ontwerp
nieuwbouw Prins
Hendrikstraat

■
Achter de schermen werken we
verder aan het nieuwbouwplan voor
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hal van de flat gemoderniseerd en
de scootmobielruimte uitgebreid.
Helaas kent de uitvoering de nodige
hindernissen. Daardoor verloopt de
uitvoering minder snel dan wij en
vooral de bewoners zouden willen.
Door de aantrekkende economie is
de bouwsector overbelast
Er is een tekort aan bouwpersoneel
en de levertijd van bouwmaterialen
is soms lang. Ook in de Houtmanflat

Locatie voor nieuwbouw Prins Hendrikstraat

hebben we hiermee te maken. De
werkdruk bij de aannemers met wie
de Prins Hendrikstraat. Samen

We voeren alvast voorbereidende

we dit project uitvoeren, is heel

met Ballast Nedam zijn we bezig

werkzaamheden uit

groot. Op zich is er voldoende

om het nieuwbouwplan aan te

Zo zijn in september grondboringen

personeel, maar als de planning

passen.

gedaan om vast te stellen hoe sterk

verandert, is er al snel een probleem.

de grond is. Met deze informatie

Dit is één van de redenen voor het

Op weg naar een plan dat beter

kunnen we onder andere bepalen

tragere verloop.

past binnen het budget

hoe lang de funderingspalen moeten

De prijzen tijdens de aanbesteding

zijn. Dat is weer van belang voor de

Tijdens de onderzoeken vóór de

lagen een stuk hoger lagen dan

kosten van de nieuwbouw.

uitvoering werd asbest gevonden

onze kostenbegroting. Dat komt

■

Het asbest moest eerst worden
verwijderd. Pas daarna konden we

onder andere door de sterke stijging
van de bouwkosten in de afgelopen
tijd. Wij willen de woningen betaalbaar houden. Daarom moeten de
kosten per woning omlaag. Behalve
naar mogelijke besparingen kijken

Verbeterprogramma
Houtmanflat: project met
hindernissen

beginnen met het verlagen van de
dorpels en het vernieuwen van de
woningvoordeuren. Toen dat goed
en wel op gang was, bleek op een
moeilijk bereikbare plek nog meer
asbest te zitten. Hierdoor moest de

we ook of we meer woningen
kunnen bouwen zonder de nieuw-

In de Houtmanflat zijn we begin dit

asbestsanering worden stopgezet

bouw hoger te maken. Daardoor

jaar begonnen met de uitvoering van

en opnieuw georganiseerd. Dit alles

wordt de gemiddelde prijs per

een verbeteringsprogramma. De

kostte veel tijd. Inmiddels is een

woning lager. Bij het aanpassen van

woningen worden met nieuwe

oplossing gevonden en zijn de

het plan nemen we de inbreng mee

voordeuren en een lagere dorpel

werkzaamheden aan de dorpels en

van omwonenden en belangstellen-

beter toegankelijk gemaakt. Daarna

voordeuren uitgevoerd.

den tijdens de workshops van maart

worden de hoofdentree en entree-

■

vorig jaar. Het aangepaste plan
stemmen we direct af met de
gemeente en de commissie voor
Welstand.
Het kabinet heeft besloten dat
nieuwbouwwoningen vanaf 1 juli
2018 gasloos moeten zijn
Ook dit vraagt aanpassing van het
plan. In plaats van gewone cv-ketels
moet er een andere installatie
komen voor verwarming en warm
water in de appartementen. We
onderzoeken de voor- en nadelen
en de kosten van zowel individuele

Houtmanflat

als collectieve installaties.
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Interview

In de vorige uitgave van
Woontij Magazine stond een
korte introductie. In deze editie
kunt u nader met hem
kennismaken: Marcel Korthorst,
onze nieuwe directeur. Over
zijn plannen en ambities voor
WVH. Over zijn
persoonlijke en
professionele
achtergrond. En
over de
ervaring die
bepalend is
geweest

Nieuwe directeur WVH:
Marcel Korthorst

voor de
verdere

“De goede
plannen
die er liggen,
moeten nu worden
waargemaakt”

invulling
van zijn
leven.
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Bijna vier maanden werkt hij nu bij

moeten de wensen en behoeftes van

nieuwe appartementen in de Prins

WVH. “Een periode waarin ik me een

huidige en toekomstige klanten nog

Hendrikstraat, komen eengezins

goed beeld heb kunnen vormen van

meer centraal staan. Deze verbeter

woningen vrij voor jonge gezinnen.

Hoek van Holland, WVH en onze

trajecten zijn al in gang gezet. Het is

Het is dus ontzettend jammer dat dit

huurders”, aldus de 46-jarige Marcel

nu zaak om ze voortvarend door te

project vertraagd is en ik begrijp dat

die zelf in Rotterdam-Nesselande

zetten.”

dit leidt tot twijfel: gaat WVH hier nog
wel bouwen? Ik wil die twijfel graag

woont. “WVH is een club met veel
ambitie en goede plannen. Met

Prioriteit voor nieuwbouwprojecten

wegnemen. Achter de schermen

gedreven medewerkers die hart

“Grote prioriteit ligt bij de vastgoed-

werken we hard om deze nieuwbouw

hebben voor de volkshuisvesting en

projecten”, gaat Marcel verder.

te realiseren. De huidige vertraging

oog voor de huurders. Medewerkers

“Allereerst de nieuwbouw in de Prins

heeft twee belangrijke oorzaken. De

die oprecht balen als dingen niet goed

Hendrikstraat. Dat is een belangrijk

eerste is dat het kabinet heeft

gaan. Die willen verbeteren. Verbete-

project voor de doorstroming op de

besloten dat nieuwbouwwoningen

ring is in sommige opzichten ook

Hoekse woningmarkt. In Hoek van

vanaf 1 juli 2018 gasloos moeten zijn.

nodig. Zo moeten we meer focus

Holland zijn te weinig geschikte

Daar moet het plan op worden

aanbrengen om de plannen ook echt

woningen voor senioren. Veel

aangepast. De andere en belangrijk-

waar te maken. En bij de uitvoering en

ouderen wonen in eengezinswonin-

ste oorzaak zijn de spectaculair

ontwikkeling van (nieuwe) plannen,

gen. Als zij kunnen verhuizen naar de

gestegen bouwkosten. Mede

Vraag het onze nieuwe directeur-bestuurder
Verschillende huurders reageerden op de oproep om vragen of
thema’s aan onze nieuwe directeur-bestuurder voor te leggen.
Vaak ging het om individuele vragen. Bijvoorbeeld over (technische) problemen in hun woning. WVH heeft deze vragen in
behandeling genomen. Hieronder beantwoordt Marcel enkele
vragen van meer algemene aard.

huurders aangaven dat de
afhandeling van reparatieverzoeken
minder goed ging. Er bleek iets mis
te gaan in de digitale registratie.
Daardoor werden reparties ten
onrechte geregistreerd als
‘afgehandeld’. Deze fout is hersteld.

Heeft WVH woningen die ver-

lang mogelijk zelfstandig kunnen

We hebben nu wekelijks overleg

bouwd kunnen worden tot

wonen. Mantelzorg dichtbij is

met Coen Hagedoorn over

zogenaamde kangoeroewoningen

daarbij zeker een thema waarover

openstaande repartieverzoeken.”

en kan dat op aanvraag? Kan WVH

we nadenken.”
Omdat alle woningen op den duur

dit soort woningen nieuw bouwen?
Komen bij het nieuwe Bertus

Denkt WVH bij nieuwbouwontwik-

gasloos moeten worden, wil ik

Bliekhuis ook aanleunwoningen

keling aan woningen voor

alvast mijn steentje bijdragen en

voor partners van bewoners van

gehandicapten?

een inductieplaat aanschaffen. Kan

het Bertus Bliekhuis?

“De nieuwbouw aan de Prins

WVH bijdragen in de kosten?

“In kangoeroewoningen wonen

Hendrikstraat wordt levensloop

“Dat is heel meedenkend en

mensen die zorg nodig hebben en

bestendig. De indeling van de

creatief van u. Maar elektrisch

hun mantelzorgers samen, maar

woningen is zo dat ook iemand in

koken is slechts een klein onderdeel

toch zelfstandig. Het is een

een rolstoel er kan wonen.”

van gasloos wonen. Veel belangrijker is om een gasloze oplossing

interessant idee om te kijken of
WVH zo’n soort woonvorm kan

Op welke manier houdt WVH

voor verwarming en warm water te

realiseren. In bestaande woningen

toezicht op het dagelijks onder-

vinden. WVH beraadt zich nog over

is dit waarschijnlijk financieel niet

houd dat is uitbesteed aan Coen

wat de beste maatregelen voor

haalbaar, zeker niet op aanvraag.

Hagedoorn?

bestaande woningen, bijvoorbeeld

We kunnen dit idee wel meenemen

“Vanaf het begin overleggen we

tijdens renovaties. Dit is een goed

in de planvorming voor de heront-

regelmatig met medewerkers van

punt om mee te nemen. Maar het is

wikkeling van het Bertus Bliekhuis

Coen Hagedoorn over de gang van

te vroeg om huurders eventueel

en omgeving. In ieder geval komen

zaken. Samen hebben we ook

een vergoeding of financiële

daar woningen waar senioren zo

gekeken naar de oorzaak toen

bijdrage te geven.”

Woontij Magazine #2 - november 2018
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daardoor lagen de prijzen tijdens de

van ons. We woonden daar samen

aanbesteding ver boven wat WVH

met zo’n acht pleegkinderen en

voor deze nieuwbouw heeft begroot.

ondersteunden de pleegouders. Dat

De kosten van dit project mogen niet

jaar was één van de leukste én

te hoog worden. De nieuwe woningen

indrukwekkendste tijden van mijn

moeten betaalbaar blijven. We zijn nu

leven. Eens te meer besefte ik wat

bezig om het plan zo aan te passen

een geluk ik heb dat ik in Nederland

dat het beter binnen het budget past.

ben geboren. Door deze ervaring

Dit jaar kunnen we nog geen eerste

besloot ik dat ik niet verder wilde in

paal slaan en dat is heel zuur. Maar ik

de accountancy. Na een korte

verwacht zeker dat we volgend jaar

periode bij het Ontwikkelingsbedrijf

gaan bouwen. Een ander belangrijk

van de gemeente Rotterdam, kwam ik

project is de vernieuwing van het

terecht bij WoonCompas. In de

Bertus Bliekhuis en omgeving. Voor

corporatiewereld voel ik me echt op

dit project verwacht ik dat de eerste

mijn plek. Door onze tijd in Brazilië

schets klaar is in het eerste kwartaal

ben ik bepaalde dingen in Nederland

van 2019.”

meer gaan waarderen. Sociale

Samen voor de buurt

huisvesting is daar een voorbeeld
Bij zijn vorige werkgever, woning

van. Het is heel waardevol dat we in

corporatie WoonCompas, deed

Nederland nastreven dat iedereen

Marcel veel ervaring op met

goed kan wonen, ongeacht zijn

nieuwbouwontwikkeling. Eerst als

inkomen. En dat je aan iemands

manager financiën en directeur

postcode niet meteen kunt zien of hij

bedrijfsvoering, sinds 2014 als

of zij in een sociale huurwoning

directeur-bestuurder. “Nadat ik in

woont.”

2006 bij WoonCompas ben begonnen, is het woningbestand verdub-

“Een prachtig voorbeeld van hoog-

beld. Van ongeveer 600 naar zo’n

waardige sociale huurwoningen is de

1.200 verhuureenheden. Het was

nieuwbouw aan de Tasmanweg. Dit

super om daaraan mee te werken en

project met de Hoekse Druppies was

nauw betrokken te zijn bij de

voor mij één van de redenen om bij

projecten. Die ervaring wil ik nu graag

WVH te solliciteren. Dat je als

inzetten voor Hoek van Holland.”

organisatie open staat voor ideeën
van kinderen, dat je zo’n idee omarmt,

Vrijwilligerswerk in Brazilië

dat vind ik geweldig. Kinderen hebben

Zijn professionele carrière kent een

vaak een heel eigen, verfrissende kijk

duidelijk keerpunt, zo vertelt Marcel.

op dingen. Ik heb zelf twee kinderen

“Na de Heao ben ik aan het werk

van 11 en 13 jaar. Zij hebben via de

gegaan in de accountancy. Via

Raad van Kinderen mogen meekijken

Deloitte heb ik met veel plezier bij

en –praten met de directie van Center

verschillende organisaties gewerkt.

Parcs. Dat leverde een toffe wissel-

Maar na verloop van tijd vond ik dat

werking op. Ik zou dan ook graag een

puur cijfermatige werk en het steeds

vervolg geven aan het project met de

terugkijken op resultaten van anderen

Hoekse Druppies. Kunnen we, als we

minder leuk. Bovendien wilde ik meer

de inbreng van huurders verder

direct maatschappelijk betrokken

ontwikkelen, ook een rol geven aan

bezig zijn. Redenen om een jaar iets

kinderen? Bijvoorbeeld via een

heel anders te gaan doen. In 2002

‘kinderplatform’? Daarover wil ik graag

zijn mijn vrouw en ik een half jaar op

met collega’s, met Houdt Zicht en met

reis gegaan en hebben we een half

de scholen in gesprek. Want onze

jaar als vrijwilliger gewerkt in Brazilië.

activiteiten nu en de komende jaren

Dat was bij een project voor de

zijn ook bestemd voor die kinderen,

opvang van straatkinderen in Rio de

onze toekomstige huurders.”

Janeiro, opgezet door een bekende

■
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Kim van Oosten

Tijdelijke
stadstuin Prins

Hendrikstraat
voor jong
en oud

Sinds mei van dit jaar is
een deel van het nieuwbouwterrein aan de
Prins Hendrikstraat
ingericht als tijdelijke
stadstuin. De stadstuin
is bedacht en ontwikkeld door het team van
Kleurrijk Hoek van
Holland. Vorige jaar
realiseerde dit team de
muurschildering op de
kopgevel van het naastgelegen blok Korrelbetonwoningen. Kim van
Oosten is één van de
drijvende krachten. Zij
vertelt over de achtergrond en bedoeling van
de stadstuin.

“We zochten een vervolg voor de
muurschildering”, zo gaat Kim van
start. “Het idee van de stadstuin
ontstond door Fête de la Nature. Dat
is een jaarlijks terugkerend natuurfestival waarbij iedereen wordt uitgenodigd om een eigen feestje of
evenement te organiseren. In de tijd
dat ik vrijwilligerswerk deed voor de
kindertuinen heb ik tijdens het
weekend van Fête de la Nature een
Woontij Magazine #2 - november 2018
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aantal activiteiten georganiseerd.

omheining en, niet te vergeten, de

Toen merkte ik dat zowel kinderen

plantjes om er een kleurrijke tuin van

als volwassenen behoefte hebben

te maken. Alle sponsors staan

om met planten en natuur bezig te

genoemd op onze Facebookpagina

zijn, dingen te laten groeien. Met de

Kleurrijk Hoek van Holland. Eind mei

stadstuin willen we daaraan tege-

(in het weekend van Fête de la

moet komen.”

Nature) hebben kinderen van de
kinderdagverblijven Beregoed en

Om dit idee gerealiseerd te krijgen,

Satu met veel enthousiasme de

moest heel wat (voorbereidend) werk

plantjes gepoot. Dat was ontzettend

worden verricht. “Over de aanleg en

leuk. Het was dat weekend meteen

het gebruik van de tuin heb ik overleg

al heel warm. Gelukkig schoot de

gehad met WVH”, vertelt Kim. “Ook

Hoekse brandweer te hulp; zij

bij stadsbeheer, het gebied Hoek van

voorzagen de net gepote plantjes

Holland en de afdeling handhaving

van flink wat water.”

van de gemeente hebben we
toestemming gevraagd en gekregen.

Kim is initiatiefneemster en richting

Met WVH hebben we afspraken

WVH verantwoordelijk voor de

gemaakt over wat wel en niet mag in

stadstuin, maar ze doet het niet

de stadstuin. Zo moet de beplanting

alleen. “Dit project doe ik samen met

bijvoorbeeld laag blijven, is de tuin

Sam Game, die ook de muurschilde-

bedoeld voor jong en oud en voor

ring heeft gemaakt, Petri Jakobs en

iedereen toegankelijk. Het is niet

René van de Goes. René is een

toegestaan om in de tuin te verblijven

vriend van Petri en heeft al verschil-

of bijvoorbeeld te barbecueën. En,

lende stadstuinen gerealiseerd. Hij

heel duidelijk, het is een tijdelijke tuin.

adviseert Petri, die het meeste werk

Wanneer WVH de grond nodig heeft

in de tuin doet. En we krijgen

voor de ontwikkeling van de nieuw-

support van onze stamkroeg,

bouw, moeten wij de tuin weer

’t Hoekie.” Het samen van de grond

ontruimen.”

tillen van een dergelijk project gaat
niet altijd zonder slag of stoot, zo

We zochten
een vervolg
voor de muurschildering.

Hulp van sponsors en de Hoekse

geeft Kim aan. “De woningbouw

brandweer

vereniging wil niet dat we een

“De aanleg was mogelijk dankzij de

onveilige situatie of overlast

bijdragen van verschillende spon-

veroorzaken. Daarom zijn er regels,

wel discussie over en in het begin is

sors”, gaat Kim verder. “Eén bedrijf

bijvoorbeeld dat we niet in de tuin

er ook wel in de nachtelijke uurtjes

heeft bijvoorbeeld de grond

mogen overnachten. Ik begrijp die

getuinierd. Dat was niet kwaad

voorbewerkt, andere bedrijven

regels wel en let er ook op omdat ik

bedoeld, maar dat werd natuurlijk

leverden compost, pallets voor de

verantwoordelijk ben. Maar daar is

niet op prijs gesteld door de buurt.
Gelukkig willen we allemaal hetzelfde, namelijk een kleurrijke,
levendige ontmoetingsplek creëren.
Iedereen is dan ook welkom om in
overleg met ons te komen helpen,
jong en oud. Zelf vind ik dat ook het
leuke van het vrijwilligerswerk dat ik
doe: mensen met elkaar verbinden,
het liefst de meest vreemde
combinaties. Ik word blij als ik zie dat
er een praatje wordt gemaakt, dat er
iets gebeurt en dat bijvoorbeeld de
kinderen die hebben meegeholpen,
trots zijn op het resultaat. Dat geeft
mij veel positieve energie.”
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Plannen om de buurt te betrekken
Kim heeft nog plannen genoeg om
de buurt bij de tuin te betrekken.
“We gaan de kinderdagverblijven
vragen welke activiteiten zij eventueel met de kinderen willen doen in
de tuin. Ik wil ook Humanitas
benaderen. Daar is een groep die
vogelhuisjes maakt. Misschien dat
kinderen die vogelhuisjes kunnen
beschilderen in de tuin. Omdat het
zo droog is geweest dit jaar, is de
opbrengst van de tuin minder dan

activiteit waarbij we gerechten

Wilt u meer weten over de stadstuin,

we hadden verwacht. Maar ik hoop

maken met de oogst. En wie weet,

wilt u helpen met tuinieren of heeft u

toch dat we in het najaar een paar

kunnen we in december nog een

ideeën voor activiteiten? Neemt u

kleine evenementjes kunnen

kerststal inrichten? Zo lang er

dan contact op met Kim van Oosten,

organiseren. Bijvoorbeeld een

mogelijkheden zijn, willen we graag

telefoon 06 – 23 38 37 85.

activiteit met pompoenen of een

beweging houden.”

■
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De werkdag van…
Bent u benieuwd wat het
werk van de diverse
medewerkers van WVH
inhoudt? In deze rubriek
geeft steeds een andere
medewerker een kijkje in
zijn of haar dagelijkse
werkzaamheden.
Deze keer:

Carla
van Luijk
Wil je jezelf eerst voorstellen?

controle van de activiteiten van WVH.

“Ik ben Carla van Luijk, in 1976

Zo zorgen we ervoor dat we als

geboren in Den Haag. Daar heb ik tot

organisatie onze doelen kunnen

september 2017 altijd gewoond en

bereiken en waar nodig onze manier

gewerkt. Vorig jaar ben ik verhuisd

van werken kunnen verbeteren.”

naar een klein appartementje in het
centrum van Monster met mooi

“Momenteel ben ik bezig met de

uitzicht over het dorp en de duinen.”

begroting van 2019 en met de
aanlevering van informatie voor de

Wat is je functie bij WVH en wat

Aedes-benchmark. Aedes is de

houdt die in?

branchevereniging van Nederlandse

“Mijn functie is senior medewerker bij

woningcorporaties. Hun benchmark is

de afdeling Finance & Control. Met

een methode om de belangrijkste

mijn collega’s werk ik aan de

prestaties en kosten van corporaties

uitvoering van de doelen uit het

met elkaar te vergelijken. Daarbij

ondernemingsplan van WVH. Dat

wordt gekeken naar huurderstevre-

doen we vooral op de achtergrond.

denheid, bedrijfslasten, duurzaam-

We zorgen onder andere voor een

heid, onderhoud, verbeteringen en

goede (financiële) planning en

beschikbaarheid en betaalbaarheid

informatievoorziening, analyse en

van de woningen. Door hieraan mee
te doen, kunnen we zien hoe WVH
scoort in vergelijking met andere
woningcorporaties. En zo kunnen we
ook zien op welke onderdelen nog
verbeteringen mogelijk zijn.”
Hoe lang werk je bij WVH? Wat deed
je daarvoor?
“Ik werk ongeveer een jaar bij WVH,
sinds november vorig jaar. Daarvoor
heb ik verschillende banen gehad.
Eerst heb ik een paar jaar in de
accountancy gewerkt. Op een
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gegeven moment vond ik het
bedrijfsleven interessanter. Vervolgens
heb ik als administrateur/assistent
controller bij verschillende organisaties
gewerkt. Zoals een ambulancebedrijf,
een regionale omroep, een bedrijf dat
evenementen organiseerde met
zand- en ijssculpturen en een drukkerij.
In 2010 heb ik de overstap gemaakt
naar Staedion. Daar ging ik aan de slag
bij de afdeling Verslaglegging om mij
meer te richten op rapportage en
analyse. Daarna was ik drie jaar
businesscontroller bij de afdeling
Treasury & Control. Staedion is een
grote woningcorporatie met ongeveer

Column

Een
nieuw
gezicht,
een
nieuwe
fase

41.000 woningen, parkeerplaatsen en

Net terug uit Hoek van Holland

bedrijfspanden. Door deze grote

klap ik mijn laptop open voor deze

omvang is je functie beperkt tot

column. Het was de zesde dag

slechts een deel van de bedrijfsactivi-

deze week, maar toch reed ik weer met plezier naar Hoek van Holland. Het

teiten. Ik besloot dat ik liever bij een

voelt ook niet als werken als je je met de Hoekse Druppies inzet voor de

kleinere organisatie wilde werken om

actie ‘Tegel eruit, groen erin’. Vandaag was de laatste feestelijke bijeen-

mij meer allround te ontwikkelen. Bij

komst rond de nieuwbouw en ideale watertuin aan de Tasmanweg.

WVH vond ik die mogelijkheid. Vanuit

Wederom een succes. Maar goed, nu die column.

Monster is Hoek van Holland ook beter
aan te fietsen (geen stoplichten!). En

Warm welkom

met de werkervaring die ik inmiddels

Begin augustus begon ik bij WVH. Graag deel ik mijn eerste indrukken met

binnen de branche had opgedaan, kon

u. Vanaf de eerste dag voel ik me welkom. Mijn nieuwe collega’s hebben

ik bij WVH goed terecht.”

mij warm ontvangen. WVH heeft een heftige tijd achter de rug. Er is veel
veranderd en ook veel bereikt. Zo is de samenwerking met onder andere

Wat vind je het leukste aan je

Houdt Zicht en de gemeente sterk verbeterd. Ook voldoen we aan alle

functie?

nieuwe wet- en regelgeving.

“Ik heb hele leuke collega’s. Verder
heb ik gemerkt dat je bij een kleinere

Uit de eerste gesprekken met huurders komt een positief beeld van WVH

organisatie sneller resultaat ziet van je

naar voren. Daar ben ik blij mee. Sommige huurders zijn ook kritisch. In hun

eigen ideeën. Dat vind ik heel leuk. En

ogen maakt ‘de woningbouw’ de verwachtingen niet altijd waar. Een

ik vind het fijn dat de werkzaamheden

huurder zei me bijvoorbeeld: ‘Jullie openen een watertuin, maar repareer

heel divers zijn.”

liever eerst de lekkage bij mij in de douche’.

Heb je in je werk contact met

Plannen uitvoeren

klanten?

Ik trek me deze kritiek aan. Ook mijn collega’s doen dat. We zijn ons heel

“In mijn functie heb ik nauwelijks

goed bewust van wat beter moet. Door alle ontwikkelingen binnen WVH

contact met huurders. Onze afdeling

was de blik de afgelopen periode veelal naar binnen gericht. Mijn collega’s

ondersteunt de andere afdelingen die

vonden dat niet leuk. Liever richten wij ons volledig op wat u bezighoudt.

wel direct bij huurderszaken betrok-

Gelukkig gaan we nu een nieuwe fase in. Van ‘plannen maken’ naar

ken zijn. Bijvoorbeeld door ervoor te

‘plannen uitvoeren’. Dat zie ik als een belangrijk deel van mijn opdracht.

zorgen dat er voldoende geld is om
onderhoud en renovaties uit te

Er staat een goed team om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb alle

voeren. Op die manier draag ik op de

vertrouwen dat we gaan doen wat we zeggen. Dat we echt gaan bouwen

achtergrond toch mijn steentje bij aan

en nog beter naar u gaan luisteren. Daar zetten we ons 100% voor in.

‘gewoon goed wonen’ voor onze
huurders.”

Marcel Korthorst

■

Directeur-bestuurder
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Samenwerking
is nu ook
écht samen werken!
WVH laat dit jaar een
visitatie uitvoeren. Een

Namens Humanitas neemt Ingrid

ook aan voor een gesprek met de

onafhankelijke commis-

Heuker of Hoek deel aan een gesprek

visitatiecommissie. “Ik kan me nog

met de visitatiecommissie. Ingrid werkt

goed herinneren dat WVH in 2014 net

sie beoordeelt de presta-

sinds 2003 bij Humanitas in Hoek van

een roerige tijd achter de rug had. Het

Holland, eerst als coördinator en later

is altijd lastig voor een organisatie als

ties van WVH over de

als zorgmanager. Sinds kort zet zij zich

je prestaties na zo’n periode worden

met veel plezier in voor ‘Welzijn op de

beoordeeld.” Dat is ook te lezen in het

afgelopen vier jaar. De

Hoek’. Dit is een gezamenlijk initiatief

visitatierapport van 2014; de visitatie-

van Humanitas en Vitis. In deze rol is zij

commissie van toen heeft WVH een

commissie leest daar-

vooral een verbindende schakel als het

paar goede aanbevelingen gedaan als

gaat om welzijn van Hoekenezen.

het gaat om samenwerken en

voor veel documenten

Ingrid kent Hoek van Holland goed en

communiceren met andere partijen.

weet waar mensen met vragen over

Ingrid vervolgt: “WVH nam altijd al

en spreekt met belang-

zorg en welzijn terecht kunnen. Ingrid

veel initiatief tot gesprek met de

kent ook WVH al jaren en vertelt hoe

zorg- en welzijnsorganisaties. Dat is

hebbende partijen en

zij de samenwerking met WVH ervaart,

goed; als organisaties elkaar kennen,

en waarom zij deelneemt aan een

dan weet je elkaar te vinden als dat

samenwerkingspartners

gesprek met de visitatiecommissie.

nodig is. WVH heeft in de afgelopen

van WVH. Eén van hen is

Er is een andere wind gaan waaien

dan ‘in gesprek zijn’. Er wordt nu echt

bij WVH

goed geluisterd naar wat nodig is.”

Humanitas.

Toen WVH vier jaar geleden een

Ingrid heeft dit bijvoorbeeld zo

visitatie liet uitvoeren, schoof Ingrid

ervaren bij problemen die Humanitas

12

vier jaren laten zien dat ze meer doet

had met het ventilatiesysteem in het

ook veel betere afspraken gemaakt

Bertus Bliekhuis: “WVH heeft eerst

over wie welk onderhoud aan het

goed onderzocht en geluisterd naar

Bertus Bliekhuis uitvoert. Het is nu

wat er mis was. Daarna zijn – in goed

duidelijk wat Humanitas als huurder

overleg met de medewerkers van

voor zijn rekening neemt en wat WVH

Humanitas – de juiste oplossingen

als eigenaar van het gebouw doet. Ik

geboden. Dat was zo prettig! Er zijn

wil de visitatiecommissie graag laten

WVH heeft
in goed
overleg de juiste
oplossingen
geboden. Dat was
zo prettig!

weten dat het fijn samenwerken is

Over de
visitatie

met WVH, daarom neem ik deel aan
een gesprek met de commissie.”
Samen werken aan een plan voor
een nieuw Bertus Bliekhuis

Tips aan WVH en een wens voor de

WVH is lid van branchevereni-

Naast de ‘gewone’ samenwerking

toekomst

ging Aedes. Alle corporaties die

hebben Humanitas en WVH gelukkig

Ingrid wil WVH graag iets meegeven

lid zijn van Aedes, laten één keer

ook weer de handen ineen geslagen

voor de komende jaren: “WVH kan

per vier jaar een visitatie

om te werken aan een plan voor een

veel meer uitdragen wat zij kan

uitvoeren. Dit is sinds de

nieuw gebouw op de locatie van het

betekenen in Hoek van Holland. Ga

invoering van de Woningwet in

Bertus Bliekhuis. Ingrid: “Dat heeft

nog meer het gesprek aan met de

2015 zelfs wettelijk verplicht

natuurlijk veel te lang stil gelegen. Het

mensen die zich inzetten voor zorg en

geworden. WVH is dit jaar weer

huidige gebouw is niet optimaal

welzijn bij de mensen thuis. Daar

aan de beurt. Een onafhankelijk

meer.” Met veel plezier neemt Ingrid

komen vast en zeker prachtige ideeën

bureau voert de visitatie uit. In

daarom deel aan de werkgroep die

en oplossingen uit voort.” Ingrid voegt

het geval van WVH is dit Raeflex.

een programma van eisen maakt voor

nog toe: “Ik ben blij met alle inzet voor

Raeflex heeft een commissie

nieuwbouw. In de werkgroep zitten

senioren, maar ik vraag ook graag

ingesteld die de prestaties van

naast Ingrid namens WVH Mark

aandacht voor starters op de Hoekse

WVH over de jaren 2014 – 2017

Dijsselbloem, manager Vastgoed en

woningmarkt. Voor hen is het lastig

beoordeelt. Daarbij kijkt de

Daan de Jongh, manager Wonen.

een woning in Hoek van Holland te

commissie naar de opgaven die

Samen met een adviseur vastgoed-

bemachtigen. En het is zo belangrijk

WVH heeft en de doelen die zij

ontwikkeling bespreken zij wat nodig

dat er jongeren in de Hoek blijven.”

zichzelf stelt. Om tot een goed

en mogelijk is. Ingrid: “We kijken hoe

Ze sluit af: “Ik hoop natuurlijk van harte

oordeel te komen, onderzoekt

we wonen kunnen combineren met

dat er een prachtig nieuw gebouw op

de commissie diverse documen-

welzijn en zorg op deze mooie

de plek van het Bertus Bliekhuis komt.

ten als het ondernemingsplan,

centrale plek in Hoek van Holland. Ik

Het is fijn als ouderen tot het laatst toe

begrotingen en jaarstukken.

kijk en denk mee namens onze

in hun vertrouwde omgeving kunnen

Daarnaast voert ze gesprekken

cliënten en medewerkers. En niet te

blijven wonen, ook als zij veel zorg

met belanghebbenden en

vergeten de mantelzorgers van onze

nodig hebben. Ik heb er vertrouwen in

samenwerkingspartners van

cliënten. Zij zijn heel belangrijk bij de

dat het Humanitas en WVH lukt om

WVH. U moet hierbij denken aan

keuzes die gemaakt worden als

met een mooi plan te komen!”

huurdersvereniging Houdt Zicht,

iemand zwaardere zorg nodig heeft.”

■

de gemeente, collega-corporaties en zorgorganisaties waar
WVH mee samenwerkt. Op basis
van het onderzoek en de
gesprekken stelt de visitatiecommissie een rapport op. Met dat
rapport legt WVH verantwoording af aan de buitenwereld over
haar prestaties. In het rapport
staan ook aandachtspunten die
WVH goed kan gebruiken om
haar dienstverlening te
verbeteren.
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Project onder de aandacht

Klein maar bijzonder

project in beeld

14

Het was een spectaculair gezicht. Op 9 en 11 juli
werden de onderdelen van de nieuwbouw voor de
Tasmanweg 159-161 kant en klaar aangevoerd en in
elkaar gezet. Als een bouwpakket. Na een lange
aanlooptijd kwam de nieuwbouw nu razendsnel tot
stand. Nadat bij nummer 159 ook de ideale watertuin
van de Hoekse Druppies was aangelegd, konden
woningen en tuin op 2 oktober feestelijk worden
geopend.

De nieuwbouw is in meerdere
opzichten bijzonder
WVH paste voor het eerst deze
bouwmethode met systeemwoningen
toe. De woningonderdelen zijn
gemaakt in de fabriek van Jan Snel en
op locatie in elkaar gezet. Daardoor
was er minder overlast voor de
omwonenden. Deze bouwmethode is
snel en maakt het mogelijk om bij de
bouw van een klein aantal woningen
toch de huren betaalbaar te houden.
Verder zijn het onze eerste nieuw
gebouwde energieneutrale woningen.
Ze zijn gasloos en wekken zelf de
energie op die een gezin gemiddeld
nodig heeft voor verwarming,
ventilatie, warm water, verlichting én
alle elektrische apparaten in huis.

>>
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Houdt Zicht
Aanleg ‘ideale watertuin’ van de
Hoekse Druppies
De laatste bijzonderheid is de ideale
watertuin. Deze tuin is bedacht door de
Hoekse Druppies, elf groep 8-leerlingen
van De Driemaster en de Van Rijckevorsel school. De tuin is bedoeld om
wateroverlast te voorkomen. WVH vond
het zo’n goed idee dat zij de tuin heeft
aangelegd samen met Aspar Tuinaanleg
en het Hoogheemraadschap van

Bestuur van Houdt Zicht

Delfland. Meer over de Hoekse Druppies
en de ideale watertuin vindt u op de
volgende pagina’s.
Op onze website www.wvhwonen.nl/nl/
nieuws kunt u een filmpje bekijken waarin
de bouw van de woningen en aanleg van
de tuin prachtig is vastgelegd.
■

Wat is een
Sociaal
Statuut?
In het Sociaal Statuut staan de
rechten en plichten van
huurders en WVH bij ingrijpend
onderhoud, renovatie en sloop/
nieuwbouw. Onderwerpen in het
Sociaal Statuut zijn bijvoorbeeld:
•• Afspraken over samen
werking met bewonersvertegenwoordiging
•• Vergoedingsregelingen
•• Tijdelijke vervangende
woonruimte (als dat nodig is)
•• Urgentie
Basis voor Sociaal Plan
Het Sociaal Statuut is een basis.
Voor elk groot onderhoud-,
renovatie- of sloop/nieuwbouwproject wordt een Sociaal Plan
opgesteld. Daarin worden
projectspecifieke afspraken
gemaakt, bijvoorbeeld over de
planning of bijzondere omstandigheden. Dit Sociaal Plan wordt
aan het begin van ieder project
in overleg met de bewonerscommissie(s) opgesteld en is
een aanvulling op het Sociaal
Statuut.
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Meld uw ideeën
om uw woonomgeving te verbeteren
Houdt Zicht en WVH zijn in gesprek over het onderwerp leefbaarheid en
de omgeving van de woningen van WVH. Daarbij willen we graag zoveel
mogelijk huurders betrekken. Op dit moment denken we na hoe we dat
gaan doen. Heeft u een idee of een initiatief om de woonomgeving te
verbeteren, op te fleuren of de saamhorigheid in uw buurt te vergroten?
Laat het ons alvast weten. Dat kan bij Houdt Zicht via info@houdtzicht.nl
of bij WVH via info@wvhwonen.nl.

Houdt Zicht vraagt
Huurdersplatform
om advies
Voor het bestuur van huurdersorganisatie Houdt Zicht is het heel
belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er leeft onder de
huurders van WVH. Daarom is een Huurdersplatform in het leven
geroepen. Dit platform bestaat uit actieve huurders die in
wisselende samenstelling het bestuur van Houdt Zicht en WVH
adviseert over onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn.
Houdt Zicht organiseert regelmatig bijeenkomsten waarin zij een
onderwerp aan het Huurdersplatform voorlegt.

dat dit nog niet altijd naar tevredenheid verloopt. WVH is hierover al in
gesprek met Coen Hagedoorn. Heeft
u opmerkingen of informatie die
tijdens deze bijeenkomst zeker aan
de orde moeten komen? Meld dit dan
aan het Huurdersplatform via
info@houdtzicht.nl. Uw opmerkingen
worden besproken tijdens de

In augustus organiseerde Houdt

enkele aanbevelingen om alle

bijeenkomst op 30 november. Houdt

Zicht een bijeenkomst om de leden

huurders van de woningen waarin

Zicht wil daarna graag een compleet

van het Huurdersplatform te

een project wordt uitgevoerd

beeld terugkoppelen aan WVH.

bevragen over het concept Sociaal

betrokken en geïnformeerd te

Statuut waar WVH aan werkt. In een

houden. Ook heeft het Huurders

Meedoen met het Huurders

Sociaal Statuut staat welke rechten

platform aandacht gevraagd voor

platform? Dat kan!

en plichten huurders hebben als ze

goede, contractueel vastgelegde

Lijkt het u leuk om mee te denken en

in hun woning of woongebouw te

nazorg door de aannemer.

te doen met het Huurdersplatform

maken krijgen met groot onderhoud,

van Houdt Zicht? U bent van harte
Volgende bijeenkomst

welkom! Voor meer informatie: ga

het kader hiernaast leest u er meer

Huurdersplatform

naar www.houdtzicht.nl of stuur een

over. Tijdens de bijeenkomst is de

Op 30 november organiseert Houdt

e-mail naar info@houdtzicht.nl.

mogelijke rol van Houdt Zicht bij het

Zicht een volgende bijeenkomst. Het

■

opstellen van een Sociaal Plan en

onderwerp is dan het uitbesteden van

het ondersteunen van een bewo-

het reparatieonderhoud door WVH

nerscommissie aan de orde geko-

aan Coen Hagedoorn. WVH, Coen

men. Het Huurdersplatform deed

Hagendoorn en Houdt Zicht weten

renovatie of sloop/nieuwbouw. In
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Hoeks Druppie Vera van Ree

“Zoveel ervaringen,

dat vergeet
je nooit!”

Stel haar een vraag over de FIRST Lego League (FLL), en de
verhalen komen meteen los. Vera van Ree, één van de Hoekse
Druppies. Haar gezicht straalt als ze enthousiast vertelt over de
wedstrijd en alles daar omheen. De Hoekse Druppies scoorden
hoge ogen met hun robot en hun project om met een ‘ideale
watertuin’ wateroverlast te voorkomen. Ze wonnen de regionale
finale en haalden de derde plaats bij de Beneluxfinale.
Vervolgens mochten ze naar de hoofdstad van Estland, Tallinn,
om mee te doen een de FLL Estonian Open International.
Al met al een onvergetelijke ervaring!
Vera woont in de Van Caerdenstraat.
Ten tijde van het interview met haar
en haar moeder Cindy heeft zij al
afscheid genomen van haar basisschool, De Driemaster. Daar begon
het Lego League avontuur, ruim een
jaar geleden. “De juf vertelde over de
Lego League. Alle kinderen van groep
8 die mee wilden doen, moesten een
sollicitatiebrief maken. Dat mocht ook
een tekening zijn. Ik had een regenboog-eenhoorn getekend”, begint
Vera haar verhaal. “Voorwaarde voor
deelname was dat de ouders het

Een robot, een waterproject en

worpen, gebouwde en geprogram-

goed vonden”, vult moeder Cindy

kernwaarden

meerde robot. Ten tweede op hun

aan. “Als ouders hielpen we de

De FLL is een internationale wedstrijd

onderzoek naar en oplossing voor een

kinderen met bijvoorbeeld het project

die jongeren van 9 tot 15 jaar uitdaagt

maatschappelijk probleem, dit jaar

en de publiciteit. Samen met de

om de maatschappelijke rol van

over het thema ‘water’. En als laatste

leerkrachten hebben we hen ook

techniek en technologie te onderzoe-

wordt gekeken naar ‘core values’,

begeleid, eerst naar Leeuwarden voor

ken. Deelnemers van de FLL worden

kernwaarden zoals teamgeest en

de Beneluxfinale, en daarna naar

op verschillende onderdelen beoor-

sportiviteit van de deelnemers. Vera

Tallinn.”

deeld. Als eerste op hun zelf ont

vertelt dat binnen het team van de
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Hoekse Druppies de taken zijn

oplossingen. Eerst waren dat nog losse

culturen. “Op de eerste dag hebben

verdeeld: “We hebben allemaal heel

ideeën. Daarover zijn we gaan praten

we onze stand opgebouwd. Naast ons

verschillende kwaliteiten. Er werden

met mensen van WVH en Aspar (het

stonden de teams uit Japan en

‘gouden duo’s’ gemaakt van kinderen

hoveniersbedrijf, redactie). Zo

Australië. Alle teams lieten hun robot

die goed waren in dezelfde dingen. Ik

ontstond het idee van de ideale

en hun project zien, maar ook iets van

werd ingedeeld bij de core values.

watertuin. Eigenlijk waren het vier

hun cultuur en gewoontes. Het team

Samenwerken vind ik namelijk heel

tuinen, samen Waterwijk Druppiedreef.

uit Israël liep bijvoorbeeld rond met

leuk. Maar ik heb ook meegewerkt aan

Zo konden we goed het verschil laten

een boxje met Israëlische muziek. De

de PR, de presentatie bij de woning-

zien tussen een tuin met veel tegels en

kinderen uit China liepen met een

bouwvereniging en de core value

de ideale watertuin.” Behalve als

Chinese leeuw en bij de stand van

posters. Op die posters moesten we

ontwerp op papier, werkten de Hoekse

India kon je een hennatekening laten

onszelf voorstellen en laten zien wat

Druppies de ideale watertuin tuin ook

zetten. Wij hadden oudhollands snoep

we hadden bereikt. Dat hebben we

uit in legosteentjes. En voor de

en stroopwafels. Eén kandidaat uit

helemaal gedaan met handlettering,

Beneluxfinale maakten ze een

Zuid-Korea vond de stroopwafels heel

een creatieve manier van letters

maquette van de tuin. “Voor de spullen

lekker, die kwam er steeds opnieuw

schrijven, dus dat was veel werk.

die daarvoor nodig waren, hebben we

één halen. Dat hadden we echt wel

Zeker de poster voor Estland. Die

contact gelegd met tuincentra”, vertelt

door! We hebben ook een challenge

moest ook nog eens in het Engels.”

Cindy. “Dit leidde tot de aanleg van

gehouden: Can you say ‘stroopwafel’?.

een modeltuin gebaseerd op de ideale

Dat was heel grappig. Voor de

watertuin in tuincentrum De Carlton.”

wedstrijd zelf lieten we voor de jury

Het project: Waterwijk Druppiedreef

onze robot zijn taken uitvoeren. Over

Cindy vertelt dat de kinderen heel veel
tijd in de voorbereidingen hebben

Can you say ‘stroopwafel’?

het project met de watertuin en de

gestoken. Zowel onder schooltijd als

Vera vond alles leuk aan de Lego

core values hielden we een presenta-

daarbuiten. Naarmate de Hoekse

League, zo vertelt ze. Maar het meest

tie. In het Engels natuurlijk. We hadden

Druppies verder kwamen in de

bijzonder was natuurlijk de deelname

ook pompons en een yell. We kregen

wedstrijd, moest de robot meer taken

in Estland. De reis met het vliegtuig,

complimenten van de jury, maar we

kunnen uitvoeren. Ook het project met

met z’n allen logeren in een hotel,

hebben niks gewonnen. Ook al had de

de watertuin werd steeds verder

Tallinn verkennen, het uitstapje naar

juf gezegd dat het daar niet om ging,

ontwikkeld. “We hebben eerst

een klimpark. En vooral de wedstrijd

alleen om het meedoen, vonden we

onderzocht welke problemen er zijn

zelf met 103 teams en kinderen uit de

dat toch jammer. Na afloop moest ik

met water”, legt Vera uit. “Waterover-

hele wereld. Rond de wedstrijd

wel huilen. Maar dat was vooral omdat

last door hoosbuien is zo’n probleem.

maakten de deelnemers kennis met

het toen allemaal afgelopen was.”

Toen hebben we gebrainstormd over

elkaar en met hun verschillende
De Lego League was voor Vera en de
andere Hoekse Druppies een onvergetelijke ervaring. “Als team zijn we echt
goede vrienden geworden. En ik heb
er ook veel van geleerd. Bijvoorbeeld
over techniek. Daar wist ik niks van
toen ik begon. Mijn Engels is ook heel
goed geworden. Na Estland ging ik op
Schiphol Engels praten en in mijn
hoofd denk ik soms nog steeds in het
Engels. En ik heb goed geleerd hoe je
moet presenteren. In het begin vond ik
dat wel eng, in Estland was dat bijna
helemaal over. Dat de ideale watertuin
nu ook echt is aangelegd, is extra leuk.
Toen ik dat hoorde, dacht ik ‘Whoo,
het gaat echt gebeuren’. Als we later

Bovenste rij v.l.n.r.: Tom van der Houwen, Guus Molenaar, Thom Luijcx,
Lucas Kaijen, Jing van der Vlies en Thijn van Weelderen.
Onderste rij v.l.n.r.: Jadzia de Boer, Anne Pronk, Lisanne van Seventer,
Jeandray-Leigh Hanson en Vera van Ree.

langs de watertuin aan de Tasmanweg
rijden, kunnen we zeggen: ‘dat was
een idee van ons’.”
■
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Groenere tuinen,
minder wateroverlast
De temperatuur op aarde stijgt, het klimaat verandert. In Hoek
van Holland merken we al dat er vaker hoosbuien zijn. Daardoor
komen straten, achterpaden en tuinen blank te staan en loopt
soms water in woningen. Iedereen met een tuin kan bijdragen
aan het verminderen van deze overlast. Daarover ging de actie
‘Tegel eruit, groen erin’ op zaterdag 13 oktober. We organiseerden die samen met de gemeente Rotterdam.
De actie was in de ideale watertuin

waarmee ze hun tuin meteen een

aan de Tasmanweg 159. Dankzij een

stukje groener kunnen maken.

combinatie van veel groen en weinig
bestrating zakt het meeste regen

Tips voor een waterbestendiger tuin

water in deze tuin in de grond. De

Wilt u met uw tuin helpen om in uw

bestrating is deels waterdoorlatend

wijk droge voeten te houden? Dat

door de ronde openingen met grind

hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn.

en een water regulerende onderlaag.

Deze tips helpen u op weg:

En overtollig regenwater van het dak

•• Haal een deel van de tegels weg

van de woning wordt opgevangen in

en zet er planten voor in de plaats.

een ondergrondse tank.

Nederlandse plantsoorten zijn

Op 13 oktober konden belangstellenden de watertuin bekijken. De
Hoekse Druppies en het Green Team
van de gemeente gaven handige tips

goedkoper in aanschaf en doen

U kunt een bijdrage aanvragen voor

het meestal goed in ons klimaat.

kleine of grotere aanpassingen die

•• In plaats van planten kopen, kunt u
ze ook zelf inzaaien. Of stekken.
•• Vervang een rijtje tegels door

uw tuin meer waterbestendig maken.
Dat kan via de stimuleringsbijdrage
van het Hoogheemraadschap van

over tuinieren en over mogelijkheden

grind, bijvoorbeeld achterin uw

Delfland. Meer informatie hierover

om de tuin te vergroenen. Bezoekers

tuin bij het achterpad.

vindt u op hhdelfland.nl/subsidie.

van de actie kregen een plantje

•• Zet een regenton in uw achtertuin.

■

Belangrijke telefoonnummers reparaties
U kunt uw reparaties telefonisch
en via onze website melden.

Bij storing aan uw centrale verwarming of warm water
Storingen of problemen met de centrale verwarming of
warm water kunt u melden bij Energiewacht.

Telefonisch
Op werkdagen, tijdens kantooruren belt u met WVH
via 0174-38 99 40. Kies optie 3 in het keuzemenu.

•• U belt het telefoonnummer van WVH 0174-38 99 40
en kiest in het keuzemenu voor optie 1 of
•• Of u belt 088-555 3000

U wordt doorgeschakeld naar Coen Hagedoorn.
Bij glasschade
Buiten kantoortijden

Voor alle glasschade is Service Glasherstel 24 uur per

Heeft u een spoedreparatie buiten kantoortijden?

dag bereikbaar.

Ook dan belt u naar WVH via 0174-38 99 40.

•• U belt het telefoonnummer van WVH 0174-38 99 40

Kies optie 3 in het keuzemenu en u wordt direct
doorgeschakeld naar Coen Hagedoorn.

en kiest in het keuzemenu voor optie 2 of
•• U belt Service Glasherstel rechtstreeks via
0800-022 66 88 (gratis).
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