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Nieuwe manager Wonen

Sinds 1 november is Daan de Jongh 

onze nieuwe manager Wonen. Met 

zijn komst is het managementteam 

van WVH weer op volle sterkte. Daan 

is 43 jaar en woont in Rotterdam. Hij 

heeft elf jaar ervaring in de 

corporatie sector. Voordat hij bij WVH 

in dienst trad, was hij team leider 

Wonen bij Thuisvester, een corporatie 

met zo’n 13.500 woningen in de 

gemeenten Oosterhout, Geertruiden

berg, Rucphen en Zundert. Daar gaf 

hij leiding aan twaalf medewerkers. In 

de volgende uitgave van Woontij 

Magazine kunt u uitgebreider kennis 

met hem maken. 

■

Buurtfeest met 
Opzoomer Mee
De decemberfeesten kunnen een 

mooie aanleiding zijn om een buurt  

feestje te organiseren. Het is gezellig, 

het draagt bij aan onderling contact. 

En u weet het: een goede buur is 

beter dan een verre vriend. Als u een 

straatfeest organiseert in december 

kunt u daarvoor van Opzoomer Mee 

maximaal € 175, krijgen. U kunt ook 

een kerstboom van 7 meter en/of een 

lichtslang bestellen. De maximale 

bijdrage wordt dan lager.

Extra actie: Lief en Leed challenges

Voor Hoek van Holland is er dit jaar 

een extra aanbieding. Als u met uw 

buren een aantal Lief en Leed 

challenges aangaat, wint u toegangs

kaarten voor een mooie galaavond 

in januari. Maak een ontbijtje voor 

een buur die vroeg op moet. Breng 

een buur een bloemetje. Of trakteer 

uw buren op oliebollen. Zo zijn er 

twintig challenges bedacht. Hoe 

meer challenges uw straat volbrengt, 

hoe meer kaarten u verdient voor 

het gala. Aanmelden kan via de 

speciale aanmeldkaart die u in uw 

brievenbus heeft gekregen. Na aan

melding ontvangt u het deelname

boekje van Opzoomer Mee.  

U kunt ook naar Opzoomer Mee 

bellen om informatie in te winnen: 

010  213 10 55.

WVH draagt de acties van Opzoomer 

Mee een warm hart toe. Daarom zijn 

wij vertegenwoordigd in het Comité 

van Aanbeveling voor de Lief en Leed 

challenges.

■
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Nieuwbouw Prins 
Hendrikstraat start na 
zomer 2018

De ontwikkeling van de nieuwbouw 

Prins Hendrikstraat is in volle gang. In 

de afgelopen maanden is veel 

aan dacht en tijd besteed aan het 

ontwerp. Een goed gebouw met 

goede appartementen ontwerpen, 

waar mee iedereen tevreden is, vraagt 

zorg vuldig heid. Tijdens de eerste 

infor matie bijeen komst in januari van 

dit jaar hebben omwonenden en 

belang stellenden een voorkeur 

uitgesproken voor één van de drie 

sfeerbeelden. Het meest gekozen 

sfeerbeeld was het uitgangspunt voor 

de verdere uitwerking van het 

ontwerp.

Het uitgewerkte ontwerp is 

besproken met onder andere de 

gemeente en de commissie voor 

Welstand. Hieruit kwamen 

verschillende aandachtspunten. Op 

basis daarvan is het ontwerp 

aangepast. Ook dit aangepaste 

ontwerp wordt weer besproken met 

de gemeente en Welstand. 

Het hele traject om te komen tot een 

goed ontwerp neemt meer tijd in 

beslag dan was voorzien. Daardoor is 

de planning gewijzigd. Ons streven 

was om rond komende jaarwisseling 

te starten met de bouw. We 

verwachten nu dat de bouw na de 

zomer van 2018 kan beginnen. 

Aanbesteding 

Ondertussen hebben we al wel de 

aanbesteding voorbereid. Er is een 

selectie gemaakt van goede 

bouwbedrijven voor de bouw van de 

appartementen. Binnenkort kunnen 

we starten met het aanbestedings

traject. Met het te selecteren 

bouwbedrijf wordt het ontwerp 

definitief gemaakt.  Ook zijn inmiddels 

de onderzoeken voor wijziging van 

het bestemmingsplan afgerond. Het 

voorstel voor de wijziging ligt bij de 

gemeente. Het ontwerpbestemmings

plan komt ter inzage te liggen. 

■

Kunnen wij u per e-mail 
bereiken?
Maakt u gebruik van email? Dan 

ontvangen wij graag uw emailadres. 

Zo kunnen wij u nog beter van dienst 

zijn. Steeds vaker sturen wij informa

tie digitaal. Dat is sneller, efficiënter, 

goedkoper en het scheelt veel papier. 

Zo brengen we een paar keer per jaar 

een digitale nieuwsbrief uit met 

actuele informatie. Ook correspon

dentie versturen we bij voorkeur via 

uw emailadres. Zo bent u sneller op 

de hoogte. 

We hebben inmiddels emailadressen 

van meer dan de helft van de 

huurders. Hebt u een emailadres, 

maar weten wij dit nog niet? Meld het 

ons dan! Stuur een email met uw 

naam en adres naar 

info@wvhwonen.nl. Geef de email als 

onderwerp: emailadres voor WVH.

Is uw e-mailadres veranderd? Geef 

het aan ons door!

Mocht uw emailadres wijzigen, geeft 

u het dan ook aan ons door. Wij 

voeren uw nieuwe emailadres door 

in onze administratie.

■
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Samen voor de buurt

Activiteitencommissie 
            De Atlas al acht jaar actief 
“Je doet het omdat mensen ervan genieten”

Paula Beijerling, Sjaan van der Zouwen, Diksie Wijnhorst en Miep van den Bos
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De vier dames wonen sinds de 

oplevering in De Atlas. “Alle bewoners 

waren toen nieuw. Dan is het leuk om 

elkaar beter te leren kennen. We 

hebben de mazzel dat we hier een 

mooie gemeenschappelijke ruimte 

hebben, ideaal om activiteiten te 

organiseren. In het eerste jaar na de 

oplevering zijn we begonnen met een 

borreluurtje op de laatste vrijdag van 

de maand”, zo vertelt Sjaan. “Dat sloeg 

aan, dus dat hebben we uitgebouwd.” 

Fotoboek vol activiteiten

Diksie haalt het fotoboek erbij waarin 

een groot deel van de activiteiten uit 

de afgelopen jaren is vastgelegd. De 

dames lichten toe: “Iedere woensdag

ochtend is er een koffieuurtje. 

Officieel is het van tien tot elf, maar 

het loopt meestal uit omdat mensen 

het gezellig vinden. Nog steeds 

organiseren we iets op de laatste 

vrijdag van de maand. Meestal is dat 

een borrel, maar een paar keer per 

jaar verzorgen we een buffet. 

Bijvoorbeeld met Pasen of met Kerst. 

Het laatste buffet was in augustus, ter 

gelegenheid van de start van het 

activiteitenseizoen. Met Pasen hebben 

we een paar keer een high tea 

georganiseerd. En ’s zomers doen we 

ook weleens een barbecue. Op 

Koningsdag is er een Oranjeborrel. En 

met Kerst brengen we het hele 

gebouw in kerstsfeer. Op elke etage 

en in de entreehal zorgen we voor een 

versierde kerstboom. En met hulp van 

de mannen van Diksie en Miep worden 

de trapleuningen van lichtjes voorzien. 

Dan ziet het er zo gezellig uit.” Vaste 

prik zijn verder de klaverjasavonden 

op de woensdag. “Die worden 

georganiseerd door Ben Alders”, 

vertelt Miep. “Twee keer per jaar zijn 

daarbij leuke prijzen te winnen.” 

De activiteitencommissie heeft 

geprobeerd ook bewoners uit de 

omgeving bij activiteiten te betrek

ken. “In het begin hebben we een 

paar keer in de buurt geflyerd, maar 

er bleek heel weinig animo. Sindsdien 

richten we ons alleen op de bewoners 

van De Atlas. Alle bewoners kunnen 

meedoen maar het is geheel 

vrijblijvend. Bewoners die niet komen, 

worden daarop niet aangekeken. Bij 

de koffieochtenden is de opkomst 

heel verschillend. Het hangt er maar 

net van af of mensen iets anders te 

doen hebben. Voor de grotere 

activiteiten, zoals de buffetten, 

hebben we meestal een groep van 

zo’n 30 tot 35 bewoners. Dat is 

ongeveer de helft van alle mensen die 

in De Atlas wonen.”

Natuurlijke taakverdeling

Sjaan, Diksie en Miep zijn de drijvende 

krachten achter de activiteiten.  

Na al die jaren zijn ze helemaal op 

elkaar ingespeeld. “We zijn heel 

Hun medebewoners van 

De Atlas gelegenheid 

geven elkaar beter te 

leren kennen. Dat was 

voor Sjaan van der 

Zouwen, Paula 

 Beijerling, Diksie 

 Wijnhorst en Miep van 

den Bos reden om het 

initiatief te nemen om 

activiteiten te gaan 

organiseren. Inmiddels 

zijn we acht jaar en vele 

activiteiten verder. En 

de inzet en het enthou-

siasme van de activitei-

tencommissie zijn nog 

altijd even groot.

Officieel  
is het  

koffieuurtje van 
tien tot elf, maar 
het loopt meestal 
uit omdat mensen 
het gezellig 
vinden.
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verschillend, maar dat werkt juist 

goed. We vullen elkaar aan”, vinden 

ze alle drie. “Voorafgaand aan een 

grotere activiteit komen we één keer 

bij elkaar om te bespreken wat we 

gaan doen en wat de taakverdeling is. 

Dat gaat heel natuurlijk.” Paula 

springt bij als het nodig is, maar zij 

bekommert zich vooral over het ‘lief 

en leed’ binnen het gebouw. Ze 

vertelt: “Bewoners die ziek zijn, die 

een huwelijksjubileum vieren of die 

een ‘kroonleeftijd’ bereiken, bezoek ik 

met een bloemetje en een eigenge

maakte kaart. Dat geldt ook voor 

mensen die hier nieuw komen wonen. 

Zo hopen we dat zij zich hier snel 

thuis voelen.” 

De koffie en borreluurtjes en de 

bloemen worden betaald met geld uit 

de Opzoomerpot en uit vrijwillige 

bijdragen van bewoners. Voor de 

buffetten schrijven bewoners zich 

vooraf in en betalen ze zo’n € 12,50. 

De commissieleden zijn ook creatief. 

“Toen we de eerste high tea 

organiseerden, hebben we bewoners 

gevraagd of ze hun Douwe Egberts

zegels aan ons wilden geven. 

Daarmee hebben we toen voordelig 

theepotjes kunnen aanschaffen. En 

voor bijvoorbeeld de kerstversiering 

krijgen we spullen die bewoners over 

hebben. Daar maken we dankbaar 

gebruik van.”

Saamhorigheid in De Atlas is groot

Volgens de commissieleden hebben 

de activiteiten opgeleverd dat veel 

bewoners elkaar goed kennen. “Mede 

daardoor is  de saamhorigheid in De 

Atlas heel groot. Je merkt dat 

bewoners een beetje op elkaar letten 

Met Pasen 
hebben 

we een paar keer 
een high tea 
georganiseerd.

en erg bereid zijn om elkaar te helpen. 

Dat is heel fijn.” Zelf genieten zij ook 

van het contact met de andere 

bewoners en met elkaar. En van de 

blijken van waardering die ze krijgen 

voor hun inspanningen. “Aan het eind 

van een buffet is er altijd wel iemand 

die het woord neemt en zijn waarde

ring uitspreekt voor de organisatie. En 

achteraf schieten bewoners ons vaak 

aan om te bedanken. ‘Het was 

gezellig hoor!’, horen we vaak. Dat is 

heel leuk en daarvoor doe je het. Als 

anderen genieten van wat wij 

organiseren, geeft ons dat voldoe

ning”, vinden ze alle vier. Of, zoals 

Diksie het verwoordt: “Na een 

activiteit zijn we moe, maar hebben 

we ook een blij en goed gevoel.” 

■
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Jaarlijks legt WVH aan interne en externe toe-
zichthouders verantwoording af over haar 
resultaten. Dat gebeurt in een uitgebreid jaarver-
slag, inclusief jaarrekening met alle cijfers. Dit is 
voor de meeste mensen erg droge en ingewik-
kelde kost. Daarom blikt WVH ook altijd ‘in 
vogelvlucht’ terug op de resultaten van het jaar 
ervoor. Dit jaaroverzicht 2016 is te vinden op 
onze website. 2016 was een dynamisch jaar met 
een volle verander-agenda. In het overzicht 
lichten we er een paar hoogtepunten uit. En 
geven we een overzicht van ons ‘gewone werk’, 
met onder andere een blik in het huishoudboekje. 

Een kijkje in het huishoudboekje van WVH

U betaalt maandelijks huur aan WVH voor de woning 

waarin u woont. We laten u graag zien hoe WVH die 

huuropbrengsten besteedt. In 2016 verhuurde WVH 1983 

woningen. De gemiddelde huurprijs was € 528 per maand. 

In het taartdiagram bij dit artikel ziet u waar WVH die huur 

vervolgens aan uitgaf. 

WVH is een financieel gezonde corporatie 

We voldoen aan de financiële normen van onze externe 

toezichthouders. Sinds 1 januari 2017 verplicht de Woning

wet alle woningcorporaties om in hun administratie een 

duidelijke scheiding aan te brengen tussen activiteiten voor 

hun sociale woningbezit en die voor hun commerciële 

woningbezit. Dat heeft WVH veel administratieve romp

slomp opgeleverd. U hebt daar als huurder in de praktijk 

weinig tot niets van gemerkt. 

Daarnaast moeten alle woningcorporaties met terugwer

kende kracht per 1 januari 2015 ook hun sociale woningen 

op een andere manier waarderen dan tot nu toe. De 

nieuwe manier is ‘marktwaarde in verhuurde staat’. De 

gevolgen hiervan zijn vooral te zien aan het resultaat op 

onze balans. In 2016 gaf dit een extra resultaat van circa. 

€ 21 miljoen en een grote stijging van het eigen vermogen 

van WVH met ongeveer € 126 miljoen. Het gaat hier niet om 

geld dat WVH kan investeren of uitgeven. Maar volgens 

deze nieuwe manier van waarderen zijn de woningen van 

WVH op papier meer geld waard. 

Meer weten over de resultaten en cijfers van WVH?

Op onze website www.wvhwonen.nl vindt u onder de button 

‘Publicaties’ ons jaaroverzicht. Hierin ziet u in vogelvlucht de 

belangrijkste resultaten van het jaar 2016.Wilt u na het lezen 

van de terugblik nog iets aan ons kwijt dan horen wij het 

graag! U kunt ons bereiken via email info@wvhwonen.nl of 

op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via 017438 99 40.

■

Achtergrond

Het
huishoudboekje 

van WVH
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Toen en nu

“De stilte, de rust 
en het vrije uitzicht; 

ik zit hier uniek”
Een deel van onze huurders huurt al heel lang een woning van WVH. Vaak wonen zij 

tientallen jaren in dezelfde woning. In zo’n lange periode verandert er veel, zowel in de 

woning als daarbuiten. In de rubriek ‘Toen en Nu’ vertellen huurders aan de hand van 

een foto over die veranderingen. We vroegen Corry Barneveld uit de Theeboomstraat 

om het spits af te bijten.
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“We zijn op 28 november 1973 naar 

deze woning verhuisd”, zo begint 

Corry haar verhaal. “Die verhuizing 

had heel wat voeten in de aarde. 

Daarvoor woonden mijn man en ik 

met onze twee kinderen Bernd en 

Esther in een bovenhuis aan de 

Oudedijk in RotterdamKralingen. Het 

huis was ruim genoeg, maar het had  

veel trappen en geen buitenruimte. 

Om de kinderen te laten spelen ging 

ik, zodra het mooi weer was, naar het 

Kralingse Bos. Dat was steeds 45 

treden af en weer op. Met een 

tweejarige en een baby sjouwde ik me 

een breuk. Het werd een droom om te 

verhuizen naar een huis op de begane 

grond. Maar het inkomen van mijn 

man lag net boven de grens voor een 

huurwoning. En voor een goede 

koopwoning, was het inkomen weer 

net te laag. Ook voor financiële 

regelingen kwamen we niet in 

aanmerking. We liepen stad en 

land af om te informeren. Maar 

steeds kregen we te horen 

dat ze niks voor ons konden 

doen. Inmiddels waren de 

kinderen 2 en 4 jaar oud. 

Het was om moedeloos 

van te worden. Tot we de 

tip kregen om naar een 

woningstichting te gaan in 

RotterdamZuid. Daar konden we 

ons wél inschrijven voor een huurhuis. 

En toen, na een vakantie in de 

Dordogne, lag daar ineens een brief 

op de trap met de boodschap dat we 

in aanmerking kwamen voor een huis 

in Hoek van Holland. Ik kon het bijna 

niet geloven. Ik heb de woningbouw

vereniging in Hoek van Holland 

gebeld. Ik kreeg meneer Jansen aan 

de telefoon en ik weet nog precies 

wat ik tegen hem zei: ‘Het is toch wel 

waar? We voldoen toch wel aan de 

eisen?’. Maar het was waar en een 

paar weken later konden we de net 

opgeleverde woning gaan bekijken.”

Vakantiegevoel

Het eerste half jaar na de verhuizing 

voelde als vakantie, zo herinnert Corry 

zich. “Na de verhuizing kwam 

iedereen tot rust. Aan de Oudedijk 

moest ik steeds met de kinderen naar 

buiten. Hier konden ze zelf in de tuin 

en in de buurt spelen. Ik ben geboren 

in Yrseke, voor de oorlog. In die tijd 

ging je niet op vakantie. Maar ik was 

als kind wel altijd buiten en in de 

zomer gingen we naar zeekant. Mijn 

man is geboren in Indië. Hij was meer 

van de jungle, maar ook hij hield van 

buiten zijn. Dat wilden we ook graag 

voor onze kinderen, en hier kon dat. 

Als Bernd uit school kwam, deed hij 

meteen zijn speelkleren aan en ging hij 

naar buiten. Zo heerlijk. Destijds 

woonden hier overwegend jonge 

gezinnen. Voor de kinderen was er 

altijd wel iemand om mee te spelen. 

Dat ging vanzelf, zonder problemen.” 

Vertrouwd

Ook op de foto die Corry heeft 

opgezocht, draait het om de kinderen. 

“Er zijn niet veel foto´s waar ook het 

huis op staat. Deze hier is gemaakt 

tijdens een kinderfeestje. Bernd en 

Esther zijn allebei in juli jarig. Meestal 

was het mooi weer, dus vierden we de 

kinderfeestjes buiten. De kindertjes 

van school kwamen dan, net als de 

buurkinderen. We deden spelletjes 

maar ze vermaakten zich ook zelf. En 

natuurlijk waren er taart, limonade en 

ballonnen. De tuin was toen een stuk 

kaler dan nu, net als het groen in de 

omgeving. Alles was immers net 

nieuw. En bijvoorbeeld de kas hier 

achter stond er toen nog niet. Achter 

het huis was nog meer natuur dan nu. 

Hoewel ik de kas niet storend vind 

hoor.” In huis is ook het nodige 

veranderd. Omdat haar man ziek 

werd, is het huis helemaal aangepast. 

De drempels zijn weggehaald en er is 

een traplift geplaatst. “Mijn man is een 

paar jaar geleden overleden en de 

kinderen wonen al lang op zichzelf. 

Maar ik heb nog geen moment gehad 

dat ik hier weg zou willen. Het is hier 

zo vertrouwd. Ik heb het altijd enorm 

getroffen met de buren. De familie 

Serraarens en de Hoogstratens wonen 

hier ook al vanaf het eerste uur. De 

buren van het hoekhuis helpen me als 

het nodig is, bijvoorbeeld met de 

computer. En dan de stilte, de rust, het 

vrije uitzicht zowel aan de voor als de 

achterkant. Ik zit hier gewoon uniek!” 

■

Meedoen aan 
deze rubriek?
Woont u ook al geruime tijd 

naar tevredenheid in uw woning 

en vindt u het leuk om aan de 

hand van een oude foto uw 

verhaal te vertellen in Woontij 

Magazine? Meld u dan aan via 

info@wvhwonen.nl.
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Verhuisd

“Het woonplezier
is hier duizend procent

beter”

Zeven jaar woon- den Willem Tieleman en Georgios Patavoukas naast 

elkaar in de Van Dam-woningen in de Rietdijkstraat. In die tijd raakten ze goed 

bevriend. Afgelopen zomer verhuisden zij als laatste bewoners uit dit complex 

waarvan WVH heeft besloten het te slopen (zie kader). Willem verhuisde naar de 

flat Boszicht, Georgios naar de Houtmanflat. Op de bank in de woning van Willem 

vertellen ze over hun verhuizing. En hoe het hen bevalt in hun nieuwe appartement.
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Direct na binnenkomst in Willems 

ruime woonkamer is duidelijk wat zijn 

grote hobby is: gamen en compute

ren. Zeven beeldschermen staan 

netjes naast elkaar opgesteld en ze 

zijn allemaal in gebruik. Willem is blij 

dat hij nu de ruimte heeft om al zijn 

apparatuur op te stellen. In zijn vorige 

woning was dat wel anders. “Die was 

met een oppervlakte van 21 vierkante 

De Van Damwoningen in de 

Rietdijkstraat zijn kleine 1 en 

2kamerwoningen. Ze voldoen 

niet meer aan de eisen van de tijd 

en waren al lange tijd moeilijk 

verhuurbaar. Tegelijkertijd had 

Humanitas Zorg, huurder van het 

naastgelegen Bertus Bliekhuis, 

aangegeven dat ook het verzor

gingshuis niet meer voldeed aan 

de eisen van Humanitas Zorg en 

haar cliënten. Dit heeft onder 

andere te maken met het over

heidsbeleid om wonen en zorg te 

scheiden. 

WVH ontwikkelt in overleg met 

Humanitas Zorg een plan voor de 

gehele locatie

We werken aan een intentie

overeenkomst om op deze plek te 

komen tot een nieuw woonzorg

gebouw. Omdat eind 2014 de Van 

Dam woningen grotendeels leeg 

stonden, heeft WVH het sloop

besluit voor dat deel van de locatie 

alvast doorgezet. Het is mogelijk 

dat de Van Damwoningen 

afzonderlijk worden gesloopt. 

“Het woonplezier
is hier duizend procent

beter”

meter echt klein. Ik had daar mijn 

apparatuur deels opgeborgen en 

deels boven op elkaar gezet omdat ik 

het niet kwijt kon.” Toch was hij blij 

toen hij in 2010 het 1kamerapparte

ment in de Rietdijkstraat kreeg 

aangeboden. “Na mijn scheiding heb 

ik drie maanden in mijn vrachtwagen 

geslapen. Dus ik was blij toen ik die 

woning kon gaan huren. Ik dacht, 

deze woning is groter dan mijn 

vrachtwagencabine en ik ben toch 

veel weg.” Willem betrok de woning 

naast die van Georgios die al vanaf 

2001 in de Rietdijkstraat woonde. En 

hoewel ze heel verschillend zijn, 

kwamen ze toch al snel regelmatig bij 

elkaar over de vloer. “Willem is een 

computernerd. Ik ben meer een 

sportman en heb ik weinig verstand 

van computers. Ik was dan ook blij 

dat Willem mij hielp met internet en 

computerzaken. En ik mocht gebruik 

maken van zijn printer. Zo werden we 

goede vrienden,” vertelt Georgios. 

Dat de Van Damwoningen mogelijk 

gesloopt zouden worden, was bij 

beide mannen al langere tijd bekend. 

“Toen ik de woning in 2010 ging 

huren, vertelde de woningbouw

vereniging mij al dat de woningen 

misschien gesloopt zouden worden”, 

aldus Willem. En ook Georgios 

hoorde al jaren dat er sprake zou zijn 

van sloop. “Ieder jaar zeiden de buren 

dat er komend jaar gesloopt zou 

gaan worden. Toen ik begin 2015 van 

de woningbouwvereniging bericht 

kreeg dat de sloop echt door zou 

gaan, vond ik dat best jammer want 

de prijs van de woning was laag. Maar 

ik was ook wel blij, want ik had 

overlast van een aantal buren.” 

Woonwensen: meer ruimte en een 

rustige locatie

Toen het sloopbesluit eenmaal 

definitief was, kregen de nog 

resterende bewoners een urgentie

verklaring. Zo ook Willem en 

Georgios. Er volgde een gesprek bij 

WVH waarin zij hun woonwensen .

Sloop en 
herontwikkeling 
Rietdijkstraat 5-77
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konden doorgeven. Willem wilde graag een woning op een 

rustige locatie, met drie of vier kamers, mooi uitzicht en een 

prijs van maximaal 600 euro. “Ik wilde graag een extra 

logeerkamer en een kamer om te fitnessen. Maar het meest 

belangrijk vond ik een rustige locatie. Ik ben internationaal 

vrachtwagenchauffeur en vervoer groente, fruit, bloemen 

en planten, vooral naar Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. 

Ik werk altijd ’s nachts. Dan kom ik meestal tussen vijf en 

zeven uur ’s ochtends thuis en slaap ik tot een uur of één 

’s middags. In de Rietdijkstraat was dat een probleem 

vanwege de schoolkinderen en het drukke verkeer.” 

Georgios gaf op als belangrijkste woonwens een rustige 

omgeving zonder burenoverlast. “Ik wilde vooral een 

woning waar ik me veilig kon voelen. Qua woningtype 

dacht ik aan een kleine, goedkope tussenwoning met een 

tuintje of een klein appartement met balkon.” 

Op basis van deze woonwensen ging WVH op zoek naar 

passende vervangende huisvesting voor beide huurders. 

Daar kijken Willem en Georgios met tevredenheid op 

terug. Beiden zijn ook zeer te spreken over de woning 

waar ze uiteindelijk terecht zijn gekomen. “Het woonple

zier hier is duizend procent beter dan in mijn vorige 

woning”, vindt Willem. “Daar kwamen de muren op een 

gegeven moment op me af en had ik nauwelijks ruimte 

voor mijn hobby. Hier geniet ik van de ruimte en het 

prachtige uitzicht in mijn woning op de negende verdie

ping. Vanuit de woonkamer en het balkon kan ik de zee en 

de duinen zien, zeker als straks de bomen kaal zijn. Om 

me heen wonen allemaal ouderen. Die zijn heel rustig. En 

door de dikkere muren en het dubbelglas is het hier ook 

veel minder gehorig.” Ook Georgios is blij met de extra 

ruimte in zijn appartement op de achtste verdieping van 

de Houtmanflat. “Het grote balkon en het uitzicht bevallen 

ook goed. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat de buren 

rustig zijn en ik me er veilig voel. Het bevalt me 

uitstekend.”

Vriendschap blijft

In korte tijd zijn Georgios en Willem helemaal gewend op 

hun nieuwe adres. En ook al wonen ze niet meer naast 

elkaar, ze zien elkaar nog vaak. “Dan drinken we koffie en 

praten we over van alles en nog wat. En we halen leuke 

herinneringen op aan onze tijd in de Rietdijkstraat. Onze 

vriendschap blijft zeker bestaan.”

■

Willem Tieleman Georgios Patavoukas

Vanuit de woonkamer 
en het balkon kan ik de 

zee en de duinen zien.
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Afgelopen jaar heeft WVH groot onderhoud uitgevoerd in de door architect J.J.P. Oud 

ont worpen woningen aan de 2e Scheepvaartstraat. Naast het noodzakelijke onderhoud 

zijn maat regelen genomen om de woningen beter te isoleren en energiezuiniger te 

maken, de brand veiligheid te verbeteren en het uiterlijk op te frissen. Ook zijn de 

bergingen in oude stijl hersteld en geschilderd. Het Rijksmonument met 24 woningen 

en 2 bedrijfsruimten staat er nu weer als nieuw bij. Toevallig valt de afronding van het 

project samen met het 100-jarig jubileum van De Stijl, de kunst stroming waar architect 

Oud korte tijd nauw bij betrokken was. Alle reden dus om de Oud-woningen in het 

zonnetje te zetten. 

Project onder de aandacht

Opgeknapte Oud-woningen 
in het zonnetje
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Project onder de aandacht

Drukbezochte Burendag

Op zaterdag 23 september, nationale Burendag, organiseerde 

de Stichting KUnSTPLAATS samen met WVH de ‘Stoelendans 

rond de Oudwoningen’. Het programma was heel gevarieerd 

met onder andere dans, muziek, rond leidingen en een 

gemeenschappelijke maaltijd. In combinatie met het stralend 

mooie weer werd het een geslaagde, druk bezochte en vooral 

gezellige dag. 

Onderdeel van het programma was ook een wedstrijd om 

stoelen ‘op te pimpen’ in Hoekse stijl. Maar liefst 42 deel

nemers hadden een oude stoel omgetoverd tot een kleurrijke, 

originele en stijlvolle creatie. Deze stonden tentoongesteld in 

de voortuinen van de Oudwoningen. Een jury bestaande uit 

Annet Schipper (cultuurscout), Karin van Paassen (cultureel 

ondernemer) en onze directeur François Claessens, beoor

deelde welke stoelen werden beloond met een prijs.

Aan het eind van de middag bezochten burgemeester 

Aboutaleb en zijn vrouw de feestelijkheden. Tijdens een korte 

toespraak benadrukte  Aboutaleb het belang van Burendag. 

En na een bezoek aan één van de Oud woningen, complimen

teerde hij WVH met het mooi opgeknapte Rijksmonument. 

Groot onderhoud centraal tijdens belanghebbenden- 

 bijeenkomst

Ook tijdens de jaarlijkse belanghebbendenbijeenkomst van 

WVH op 12 oktober ging het over de Oudwoningen. De 

belanghebbendenbijeenkomsten zijn bedoeld om relaties te 

laten zien waarmee WVH zich bezighoudt en daarover met 

hen van gedachten te wisselen. “De Oudwoningen zijn een 

pareltje in ons bezit”, aldus François Claessens. “Maar wel 

een pareltje dat vanwege zijn monumentstatus ons als 

corporatie een speciale verantwoordelijkheid geeft. Wij 

moeten het op de juiste wijze in stand houden.” Wat daar 

zoal bij komt kijken, werd geschetst door architect 
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 WillemJan Paijmans. Hij hield toezicht tijdens het recente 

groot onderhoud en gaf concrete voorbeelden van de 

aandachtspunten. Zo moest door middel van onderzoek 

worden bepaald wat de juiste materialen en kleuren waren 

om toe te passen. En met de oorspronkelijke tekeningen zijn 

de buitenbergingen weer zoveel mogelijk in oorspronkelijke 

staat gebracht. Dit vroeg ook de nodige creativiteit van de 

uitvoerend aannemer. 

Tijdens het tweede deel van het programma verzorgden 

gidsen van UrbanGuides een rondleiding rond het complex. 

Bij de rondleiding hoorde ook een bezoek aan een mini 

expositie over de Oudwoningen en hun beroemde geestelijk 

vader. Omdat diverse genodigden als geboren en getogen 

Hoekenezen ook hun inbreng hadden, ontstonden levendige 

gesprekken.

Publieksrondleidingen in het voorjaar van 2018

WVH is van plan om deze rondleidingen volgend voorjaar 

ook aan te bieden voor een breder publiek. Wilt u nu al meer 

weten over architect Oud en de Oudwoningen? Tot eind 

2018 kunt u op ons kantoor de miniexpositie bezichtigen. Dit 

kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
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Wil je jezelf eerst voorstellen?

“Ik ben Elma Baars, 54 jaar oud  en 

woon al mijn hele leven in Hoek van 

Holland. Ik ben getrouwd met Henk 

en we hebben één hond. Ik wandel 

graag met de hond en ik zing  in een 

popkoor.”

Wat is je functie bij WVH en wat 

houdt die in?

“Ik werk als huismeester in de vier 

hoogbouwflats en in De Atlas. Daar 

ben ik op maandag, woensdag en 

vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur en op 

dinsdag en donderdag van 7.30 tot 

16.30 uur het eerste aanspreekpunt 

voor bewoners. Bewoners kunnen bij 

mij terecht met uiteenlopende 

vragen. Bijvoorbeeld over de regels 

voor verbeteringen in de woning. Of 

hoe ze een reparatieverzoek kunnen 

doorgeven of de huur kunnen 

opzeggen. Verder houd ik toezicht op  

naleving van de huisregels en 

controleer ik de schoonmaakwerk

zaamheden en het groenonderhoud. 

Als er storingen zijn aan installaties en 

automatische deuren, liften  et cetera 

geef ik opdracht om die te herstellen. 

En meer dan voorheen houd ik me als 

huismeester ook bezig met sociaal 

beheer, zoals de aanpak van overlast 

of hulp aan bewoners met persoon

lijke problemen.”

“De afgelopen tijd heb ik in de 

hoogbouwflats de toegankelijkheid 

van de brandtrappen gecontroleerd. 

Het is belangrijk dat de brandtrappen 

bij een calamiteit onbelemmerd 

kunnen worden gebruikt. Voor deze 

controle loop ik alle verdiepingen af. 

Dan kijk ik meteen of er op de 

galerijen geen obstakels zijn die de 

doorgang belemmeren voor nood

diensten zoals ambulancepersoneel 

en brandweer. Als er iets in de weg 

staat, zoals een te groot bankje, bel ik 

aan bij de betreffende bewoner. Met 

die bewoner overleg ik of de situatie 

kan worden aangepast. Tot nu toe is 

dat steeds gelukt.”

Hoe lang werk je bij WVH? En in je 

huidige functie?

“Per 1 januari 2018 ben ik 35 jaar in 

dienst bij WVH. De eerste 23 jaar 

werkte ik aan de balie. Daarna was ik 

tien jaar ‘tammer’ (technisch admini

stratief medewerkster) en sinds 

januari 2016 werk ik als huismeester.”

Bent u benieuwd wat het 
werk van de diverse 
medewerkers van WVH 
inhoudt? In deze rubriek 
geeft steeds een andere 
medewerker een inkijkje in 
zijn of haar dagelijkse 
werkzaamheden. 

 
Deze keer: 

Elma Baars

De werkdag van…
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Zoals ieder jaar is WVH in deze periode druk met het maken van de begroting 

voor het komende jaar. Ik ben blij dat we daarin weer een volwaardige 

investeringsagenda kunnen presenteren. De afgelopen jaren was dat niet zo 

omdat WVH eerst een aantal zaken op orde moest brengen. Dit is nu gebeurd. 

Het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw heeft ons groen licht 

gegeven om weer investeringen aan te gaan.

Waar bestaat onze investeringsagenda precies uit? 

Allereerst de nieuwbouw in de Prins Hendrikstraat/Jolinkstraat. De voorbereiding 

voor de bouw van deze 70 sociale huurappartementen is al in volle gang. 

Medio 2018 gaat de eerste paal voor dit project de grond in. Daarnaast zijn we in 

gesprek met Humanitas Zorg over nieuwbouwplannen voor het Bertus Bliekhuis. 

Hiervoor tekenen we begin 2018 een intentieovereenkomst. Met de gemeente 

Rotterdam zijn we in gesprek over mogelijkheden om sociale huurappartemen

ten te realiseren op de nieuwbouwlocatie Langeweg. En tot slot gaan we ruim 

600 woningen renoveren en een flink stuk energiezuiniger maken.

Al met al een mooie ambitie. Maar ook een forse opgave voor WVH. Daarom 

smeren we deze opgave uit over een periode van tien jaar. Zo kunnen we de 

financiële lasten op verantwoorde wijze  dragen. En hebben we voldoende tijd 

voor  een zorgvuldige voorbereiding van dit soort  investeringsprojecten: 

plannen maken, procedures doorlopen, aanbesteding organiseren en bouw 

voorbereiden. Waarbij we natuurlijk ook graag bewoners betrekken bij de 

planvorming. 

Kwaliteit staat voorop!

Bij deze complexe trajecten moeten oorspronkelijke planningen nogal eens 

worden bijgesteld. Zeker nu de bouw aantrekt en alle partijen het razend druk 

hebben. Zoals bij de nieuwbouw in de Prins Hendrikstraat, waar de uitwerking 

van het ontwerp meer tijd vraagt dan voorzien. De kwaliteit van het eind

product gaat immers vóór snelheid. 

Maar u kunt er op rekenen dat WVH de komende tijd op verschillende plekken 

in het dorp aan de slag gaat. Langzaam maar zeker zult u de resultaten zien 

van onze inspanningen voor ‘gewoon goed wonen’ in Hoek van Holland!

François Claessens

Directeur bestuurder

ColumnWat vind je het leukste aan je functie?

“Het dagelijks contact met huurders 

over allerlei zaken vind ik het leukste. 

Of het nu gaat over de buren, over de 

leefomgeving of gewoon over wat hen 

bezighoudt. Ik vind het leuk om 

bewoners te spreken, dus iedereen kan 

ook gewoon voor een praatje bij mij 

terecht.”

Kan je een voorbeeld noemen van het 

contact met klanten?

“Ik heb dagelijks spreekuur in De Atlas 

en in flat Duinzicht maar ook daarbui

ten spreken bewoners mij aan. 

Kortgeleden belde een bewoner mij 

over de houten plaat die bij de 

Houtmanflat voor de ingang ligt van de 

tijdelijke scootmobielruimte. Bij regen 

werd die plaat behoorlijk glad. Dat 

bracht een risico van vallen met zich 

mee. Zeker omdat de (oudere) 

bewoners die gebruik maken van deze 

ruimte slecht ter been zijn. Ik ben 

dezelfde dag nog ter plekke gaan 

kijken en vond ook dat er iets aan 

moest gebeuren. Toen heb ik gebeld 

met Coen Hagedoorn Bouwgroep om 

te regelen dat er een oplossing kwam 

voor het gevaar van uitglijden. De 

huidige scootmobielruimte is tijdelijk. 

Daarom is gekozen om een stuk 

dakbedekking op de houten plaat aan 

te brengen. Dit is de dag na de 

melding al uitgevoerd. Iedereen 

tevreden, denk ik dan. Op die manier 

probeer ik elke werkdag heel direct 

mijn steentje bij te dragen aan het 

‘gewoon goed wonen’ waar WVH voor 

staat.”

■

Mooie
ambitie,
  forse opgave
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Houdt Zicht

Jan de Jong roept vooral jongere huurders op

“Steek je neus eens in Houdt Zicht,  
daar word je wijzer van!

Om Houdt Zicht krachtiger te maken en de achterban te 

verbreden, is in 2015 het huurdersplatform opgericht. 

De gedachte daarbij was dat huurders zich op 

verschillende manieren willen inzetten. Er zijn 

huurders die willen mee denken over het beleid van 

WVH. Maar er zijn ook bewoners die hun ideeën 

over de uitvoering willen laten horen. Of die zich 

alleen met een bepaald onderwerp willen 

bezighouden. Met het huurdersplatform biedt 

Houdt Zicht ook de laatstgenoemde groep 

de mogelijkheid zich actief in te zetten. Jan 

de Jong is lid van het huurderplatform. Hij 

vertelt waarom hij dit belangrijk vindt en 

wat het hem brengt.

Het gesprek met Jan de Jong vindt plaats op een van de 

eerste herfstdagen van dit jaar. Bij de koffie met koek 

schuift ook Jans vrouw Nel aan tafel. Jan en Nel wonen al 

47 jaar aan de Theeboomstraat. Als jong gezin met drie 

kinderen verhuisden ze voor het werk van Jan bij het 

Havenbedrijf vanuit Rotterdam naar Hoek van Holland. 

“Toen was het nog zo dat ze een huis voor je zochten, 

als je voor je werk moest verhuizen”, zegt Jan. “En zo 

kwamen we hier wonen als eerste bewoners van een 

nieuw huis. Met heel veel plezier! En dat is in de loop 

van de jaren niet veranderd,” vult Nel aan. Jan is 
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Jan de Jong roept vooral jongere huurders op

“Steek je neus eens in Houdt Zicht,  
daar word je wijzer van!

inmiddels 80 jaar, maar kwiek en 

gezond. Hij en zijn vrouw zijn allebei 

nog actief. “Ik rijd nog auto en samen 

crossen we het hele land door voor 

bezoek aan familie en vrienden.”

Actief in Houdt Zicht

Tijdens het gezellige gesprek komen 

we ook ter zake. Op de vraag hoe Jan 

betrokken is geraakt bij Houdt Zicht 

antwoordt hij: “Ik was al jaren lid van 

Houdt Zicht. Tot een paar jaar geleden 

de oproep van de huurdersorganisatie 

aan huurders kwam om actief mee te 

doen en te denken. Ik had al eens 

eerder een gesprek gehad met 

voor zitter Xander van de Scheur, 

waar in hij me had gevraagd of ik iets 

wilde doen in Houdt Zicht. Toen kwam 

de bijeen komst in de Hoekstee waar 

het bestuur van Houdt Zicht het 

belang van de huurdersorganisatie 

toelichtte. Aan het einde van die 

bijeenkomst kon je je aanmelden om 

mee te doen. Ik dacht spontaan: wat 

kan mij het ook schelen, ik ben 

gepensioneerd, ik heb tijd, ik vind het 

interessant, ik meld me gewoon aan! 

Dat heb ik gedaan en daar heb ik geen 

spijt van gehad. Het kost me niet veel 

tijd en ik ben nu beter op de hoogte 

van dingen waar ik als huurder belang 

bij heb.”

Werkgroep Wonen

Huurdersplatform Houdt Zicht bestaat 

– naast het bestuur – uit drie werk

groepen die elk een eigen onderwerp 

onder hun hoede hebben: Wonen, 

Vastgoed en Communicatie. Op de 

vraag naar zijn rol  vertelt Jan dat hij 

lid is van de werkgroep Wonen. 

“Waarom ik voor dat onderwerp heb 

gekozen? Ik vind het een interessant 

onderwerp. De werkgroep Wonen 

heeft zich dit jaar gebogen over drie 

onderwerpen: de beschikbaarheid van 

woningen voor starters en senioren, 

de prestatieafspraken met de 

gemeente en leefbaarheid. Stuk voor 

stuk belangrijk. En het onderwerp 

wonen raakt me ook persoonlijk. Mijn 

vrouw en ik hebben het regelmatig 

over hoe we wonen. Nu zijn we nog 

gezond en kunnen we alles nog doen. 

Maar je weet niet hoe dat over een 

tijdje is. Ik zou het wel fijn vinden om 

te verhuizen naar een appartement. 

Het liefst in het centrum van Hoek van 

Holland, zoals de nieuwbouwwoningen 

die gaan komen aan de Prins 

Hendrikstraat/Jolinkstraat. We zijn 

samen naar de informatiebijeenkomst 

van WVH over de nieuwbouw 

geweest. Fijn dat we mee konden 

denken en praten over de woningen.” 

Nel meldt daar nog bij: “We gaan hier 

natuurlijk alleen weg als we er een 

hele mooie woning voor in de plaats 

kunnen gaan huren. Het hoeft geen 

groot huis te zijn, maar met een 

woonkamer zoals we die hier hebben. 

En dan niet met uitzicht op een blinde 

muur!” 

Oproep aan jongere huurders

Houdt Zicht ziet graag nog veel meer 

Hoekse huurders actief meedenken 

en doen. Jan doet daar graag een 

oproep voor, en dan vooral ook aan 

jongere huurders. “Binnen Houdt 

Zicht word je goed geïnformeerd. Je 

werkt binnen een werkgroep samen 

met anderen. Dan hoor je meningen 

van anderen en nieuwe ideeën waar 

je zelf nooit aan gedacht zou hebben. 

Bijvoorbeeld over hoe anderen willen 

wonen. Of wat anderen vinden van 

hun woonomgeving. Dus huurders: 

steek je neus eens in het huurders

platform, daar wordt je kennis een 

stuk breder van!”.

Hebt u interesse in meedoen en 

-denken of wilt u meer informatie?

Neem eens een kijkje op de website 

van Houdt Zicht www.houdtzicht.nl. 

Daar vindt u informatie over Houdt 

Zicht en de werkgroepen. Via de 

website kunt u zich  ook aanmelden 

voor de digitale nieuwsbrief die 

regelmatig verschijnt.

■



Leendert Jan van der Hoek

Even voorstellen:

Sinds 1 september heeft WVH het dagelijks onderhoud aan haar 
woningen uitbesteed aan Coen Hagedoorn Bouwgroep. We 
willen de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom 
werkt Leendert Jan van der Hoek sinds 21 augustus namens 
Coen Hagedoorn tijdelijk bij WVH op kantoor. Tijd voor een 
nadere kennismaking.

“Inmiddels werk ik elf jaar in de 

bouw. Sinds mei 2016 vervul ik de 

functie van werkorganisator bij Coen 

Hagedoorn Bouwgroep. Momenteel 

ben ik werkzaam op het kantoor van 

WVH. Vanuit hier coördineer ik de 

werkzaamheden die we uitvoeren in 

de woningen van WVH. Als een 

huurder belt met een reparatiever

zoek krijgt hij of zij via het keuze

menu direct contact met Coen 

Hagedoorn. Tijdens kantooruren 

worden huurders doorverbonden 

met mij. Ik neem deze melding in 

behandeling. Zo mogelijk maak ik 

direct een afspraak. Ik plan de 

werkzaamheden in en bewaak de 

kwaliteit en doorlooptijd. Zo nodig 

ga ik ook bij mensen thuis kijken om 

de situatie te beoordelen en de 

werkzaamheden te bespoedigen. 

Voor de uitvoering werk ik nauw 

samen met de vakmannen Richard 

Tetteroo en Paul van der Hoeven 

die nu ook bij Coen Hagedoorn 

Bouwgroep in dienst zijn.”

“Doordat ik bij WVH op kantoor zit, 

op de afdeling Vastgoed, zijn de 

lijnen kort. Komt er bijvoorbeeld 

een reparatieverzoek binnen 

waarvan niet meteen duidelijk is of 

die onder het dagelijks onderhoud 

valt, dan kan ik dat meteen vragen. 

Op deze manier kunnen we 

reparatie verzoeken sneller 

afhandelen en kwaliteitseisen 

waarborgen. Daarnaast hebben we 

meer inzicht in elkaars werkwijze. 

Zodoende kunnen we de processen 

goed op elkaar laten aansluiten. 

Hierdoor werken we heel efficiënt. 

Dit komt de samenwerking ten 

goede. WVH en Coen Hagedoorn 

Bouwgroep hebben afgesproken 

dat ik bij WVH op kantoor blijf zo 

lang het nodig is. Beide partijen zien 

voorlopig vooral de voordelen, dus 

ik ben hier nog wel een tijdje.”

■

Belangrijke telefoonnummers reparaties

WVH heeft het dagelijks 
onderhoud – waaronder 
reparaties – uitbesteed aan 
de Coen Hagedoorn Bouw-
groep uit Rotterdam. U kunt 
uw reparaties telefonisch en 
via onze website melden. In 
dringende gevallen kunt u 
ook buiten kantoortijden bij 
Coen Hagedoorn terecht. 

Telefonisch

Op werkdagen, tijdens kantooruren 

belt u met WVH via 017438 99 40. 

Kies optie 3 in het keuzemenu. 

U wordt doorgeschakeld naar Coen 

Hagedoorn. 

Spoedeisende reparatieverzoeken, 

zoals een liftstoring, lekkage of 

ernstige verstopping handelt Coen 

Hagedoorn dezelfde dag nog af.

Buiten kantoortijden

Heeft u een spoedreparatie buiten 

kantoortijden? Ook dan belt u naar 

WVH via 017438 99 40. Kies optie 

3 in het keuzemenu en u wordt 

direct doorgeschakeld naar Coen 

Hagedoorn. 

Bij storing aan uw centrale 

verwarming of warm water

Storingen of problemen met de 

centrale verwarming of warm water 

kunt u melden bij Bonarius BV.

 • U belt het telefoonnummer van 

WVH 017438 99 40 en kiest in 

het keuzemenu voor optie 1 of 

 • U belt Bonarius rechtstreeks via 

088115 13 13.

Bij glasschade

Voor alle glasschade is Service 

Glasherstel 24 uur per dag 

bereikbaar. 

 • U belt het telefoonnummer van 

WVH 017438 99 40 en kiest in 

het keuzemenu voor optie 2 of 

 • U belt Service Glasherstel 

rechtstreeks via 0800022 66 88 

(gratis).


