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Op een veilige manier 
uw huur betalen
U betaalt huur voor de woning waarin 

u woont. Bij WVH betaalt u de huur 

altijd vooraf. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om dit op een veilige 

manier te doen.

Via een automatische incasso

Automatische incasso is voor u en 

voor ons de makkelijkste manier. U 

machtigt ons om de huur maandelijks 

van uw bankrekening af te schrijven.  

U weet zeker dat u de huur elke 

maand op tijd betaalt. En wijzigingen, 

zoals de jaarlijkse huurverhoging, wor

den probleemloos doorgevoerd. Voor 

deze manier van betalen, kunt u  een 

machtigingsformulier afhalen op kan

toor of downloaden op onze website. 

Als u het lastig vindt om het formulier 

zelf in te vullen, kunt u bij ons langs 

komen. Wij helpen u graag! Na het 

invullen en ondertekenen van het for

mulier wordt de huur automatisch elke 

eerste dag van de maand van uw 

rekening afgeschreven. Dat kan alleen 

als er voldoende saldo op uw reke

ning staat. Bent u het niet eens met 

een afschrijving bij automatische 

incasso? Dan kunt u het bedrag bin

nen vier weken na de afschrijvings

datum nog terugvorderen.

Via een periodieke overschrijving 

U kunt ook zelf zorgen voor de maan

delijkse betaling via uw bank. Vermeld 

dan wel uw adres bij de overschrijving!

Via een pinbetaling 

U komt persoonlijk langs op ons 

 kantoor om de huur te pinnen.

 Holland te verbinden”, vertelt Corona 

van der Marel, één van de organisa

toren namens Stichting  Cultuurzee. 

“En met succes. Het idee is heel goed 

ontvangen. Veel Hoekenezen hebben 

gestemd op hun Hoekse Helden. En 

ook tijdens de feestavond op 26 janu

ari, toen in de Hoekstee de winnaars 

bekend werden gemaakt, was de 

saamhorigheid groot. Jong en oud, 

sporters, ondernemers, vrijwilligers, 

kunstenaars, buren, musea, ambtena

ren en winkelmedewerkers, iedereen 

had een geweldige avond. Het evene

ment gaat dan ook zeker een vervolg 

krijgen.” 

De categorieën waarin iemand 

Hoekse Held kan worden, zijn zeer 

uiteenlopend. Van actieve 60plusser 

tot sporttalent, van museum tot 

ambtenaar en van muziekvereniging/

muziekband tot winkelmedewerker. 

Van de 37 genomineerden zijn 14 

personen/organisaties tot Hoekse 

Held uitgeroepen. In deze uitgave 

van Woontij Magazine komen drie 

van hen aan het woord: Esmiralda 

Bloem, El van Leersum en Marjolein 

Vos. Zij huren een woning van WVH. 

Wij feliciteren hen van harte met hun 

titel en prijs!

■

Entree Houtmanflat 
 ondergaat metamorfose
De entreehal van de Houtmanflat 

ondergaat een metamorfose. De ach

terzijde wordt uitgebreid met een 

nieuwe scootmobielruimte voor 15 

scootmobielen. Aan de voorzijde 

wordt de pui helemaal vernieuwd, 

inclusief nieuwe brievenbussen, nieuw 

bellentableau en een videofooninstal

latie. Verder wordt het tegelwerk 

 vernieuwd en het schilderwerk aan

gepakt. Ook het trappenhuis wordt 

opgeknapt. De indeling van de 

entreehal verandert en er komt een 

fotowand, ver gelijk baar met die in de 

Zichtflats. De bewoners hebben 

inspraak gehad op het kleurgebruik in 

entreehal en trappenhuis en op de 

foto voor de fotowand. De werk

zaamheden worden in twee fasen uit

gevoerd zodat de entreehal 

toegankelijk blijft. Tot eind mei is de 

hoofdingang aan de voorzijde afge

sloten. De postkasten en het bellen

tableau zijn tijdelijk naar de achter

ingang verhuisd. Bewoners en bezoe

kers kunnen tijdens de uitvoering 

steeds veilig gebruik maken van (een 

deel van) de entreehal en minimaal 

één lift.

De aanpak van de entreehal en het 

trappenhuis vormen het laatste deel 

van een uitgebreid onderhoud en 

verbeterproject. Vorig jaar zijn de 

voordeuren vernieuwd en de dorpels 

verlaagd, waardoor de toegankelijk

heid van de woningen is verbeterd. 

Met dit project zorgt WVH ervoor 

dat de 88 appartementen weer hele

maal klaar zijn voor de toekomst. 

Naar verwachting zijn alle werkzaam

heden eind juli, voor de bouwvak, 

afgerond.

■
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Via een acceptgiro

U krijgt een acceptgiro toegestuurd 

waarmee u de huur betaalt. We heb

ben gemerkt dat bijna alle huurders 

die we een acceptgiro sturen, zelf de 

huur overschrijven via hun bank. De 

acceptgiro zelf gebruiken zij niet voor 

de betaling. Omdat het WVH veel tijd 

kost om de acceptgiro’s te printen en 

in enveloppen te doen, komt deze 

mogelijkheid binnenkort mogelijk te 

vervallen.

Contant betalen kan niet meer

Dat is omdat de andere manieren van 

betalen voor u en voor ons veiliger 

zijn. Het storten van contant geld bij 

de bank brengt voor ons ook extra 

kosten met zich mee. We nemen con

tact op met de huurders die nog con

tant betalen om de huurbetaling 

voortaan anders te regelen. 

Heeft u vragen over de huur of de 

huurbetaling?

Kom langs bij ons op kantoor aan de 

Planciushof 75 of bel. We zijn alle 

werkdagen open van 8.30 tot 12.30 

uur. Buiten de openingstijden kunt u 

een afspraak met ons maken. Ons 

telefoonnummer is: 0174 – 38 99 40. 

■

Drie Hoekse Helden 
in beeld
Hoek van Holland is een verkiezing rij

ker: die van de Hoekse Helden. Het is 

een initiatief van de Stichting Cultuur

zee. Deze stichting verzorgt met sub

sidie van de gemeente Rotterdam de 

culturele programmering in onder 

andere de Hoekstee. “De Hoekse 

 Heldenverkiezing is bedoeld om ver

schillende groepen in Hoek van 
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Interview

“In het KUZhuis laten  
we zien dat iedereen van 
kunst kan genieten”

In december vorig jaar werd aan de Rietdijkstraat 5 

het KUZhuis geopend, een tijdelijke expositie- en 

ontmoetingsruimte in het dorp voor kunstenaars, 

fotografen en kunstminnend publiek. Twee drijvende 

krachten achter het initiatief, kunstschilder 

El van Leersum en beeldend kunstenaar 

Helma Vlemmings, vertellen er enthousiast 

over. “We willen Hoekse kunstenaars en 

fotografen een eigen plek geven en 

met wisselende exposities en 

activiteiten laten zien dat jong en 

oud kunnen genieten van kunst.”

Gevraagd naar het ontstaan van het 

KUZhuis gaat Helma terug naar 2015. 

“Toen heb ik met tien kunstenaars en 

tien schoolkinderen het kunstspektakel 

‘10 tegen 1’ georganiseerd. Dat was zó 

leuk, vooral het samen doen, dat 

smaakte naar meer. Ik had het daar 

met cultuurscout Annet Schipper over. 

Zij had het idee om een magazine te 

maken om alle Hoekse kunstenaars te 

presenteren en om een gezamenlijke 

expositieruimte te zoeken. Onze 

ideeën kabbelden een tijdje. Ondertus

sen kwamen we in contact met El, een 

echte ondernemende kunstenaar.” 

“Ik had een atelier aan de Zekkenweg, 

maar daar moest ik uit”, vult El aan. 

“Het idee van Annet en Helma om een 

ruimte te creëren waar kunstenaars 

samen kunnen zijn, sprak mij aan. Daar 

wilde ik me wel voor inzetten.” 

Eigen kunst- en cultuurhuis

De inspanningen van El, Helma en 

El van Leersum bij haar muurschildering in de Boszichtflat
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Annet leidden tot het ontstaan van 

Kunstenaars aan Zee (KUZ), een net

werk van zo’n 30 kunstenaars afkom

stig uit en/of werkzaam in Hoek van 

Holland. In 2018 lanceerde KUZ het 

boekje ‘Mag ik je KUZZEN’ waarin 

zij zich allemaal voorstellen. Voor 

de zoektocht naar een eigen 

ruimte kwam Ineke Vos van de 

gebiedscommissie uitein

delijk met de ‘gouden 

tip’, vertelt Helma. “Zij 

raadde aan om met de woning

bouwvereniging te gaan praten over 

het tijdelijk gebruik van één van de 

Van Damwoningen. Annet heeft dat 

opgepakt. WVH was enthousiast en 

heeft ervoor gezorgd dat het bestem 

 mingsplan werd aangepast. We 

 kregen medewerking van Ad Hoc en 

we hebben zelf veel tijd en energie 

gestoken in het schoonmaken en 

opknappen van de woning. En zo 

kon eind 2018 het KUZhuis worden 

ge opend, ons eigen kunst en 

cultuurhuis.”

“In het KUZhuis kunnen kunstenaars 

elkaar ontmoeten en iets betekenen 

voor de omgeving”, gaat Helma ver

der. “Om een brede groep mensen te 

interesseren voor kunst, is meer nodig 

dan alleen exposities. We  streven naar 

een afwisselende programmering met 

kleinschalige kunst happenings. Voor 

Hoekenezen en toeristen. Naast ten

toonstellingen denken we aan film

avonden en lezingen. Zelf zou ik 

kunstproeverijen heel leuk vinden; een 

lunchactiviteit in combinatie met bij

voorbeeld een lezing over kunst. 

De kunstenaars van KUZ kunnen het 

KUZhuis ook gebruiken voor eigen 

projecten en activiteiten. De work

shops Dikke Dames schilderen die El 

organiseert, zijn een mooi voorbeeld.”

Tweede thuis

“Het KUZhuis is een fijne plek om die 

workshops te houden”, vinden El en 

haar vrouw Tine. Samen organiseren 

ze de workshops; El doet het crea

tieve gedeelte, Tine de catering. “Het 

voelt echt als een tweede thuis. Er 

hangt een goede sfeer met al die 

kunst om je heen. Behalve de work

shops is er ook al een expositie van 

de Dikke Dames geweest. En in maart 

hadden we vijf groepen van 12 kleu

ters. Eén van hun juffen had contact 

opgenomen en gevraagd of 

wij een activiteit konden 

organiseren tijdens de 

 cultuurweek op hun school. 

We hebben een ochtend geor

ganiseerd waarop de kinderen 

 binnen kleine schilderijtjes konden 

maken en buiten konden stoepkrijten. 

Dat was ontzettend leuk. En zo’n acti

viteit heeft als spinoff dat de ouders 

van de kinderen erbij worden betrok

ken. Nu de winter voorbij is, willen we 

op vrijdag en zaterdag, als het KUZ

huis open is, de schildersezels ook 

vaker buiten neerzetten. Op die 

manier trek je meer de aandacht van 

voorbijgangers. Binnenkort komt op 

de deur van het KUZhuis een duide

lijke vermelding. En misschien kunnen 

we iets doen met een vlag. Zo hopen 

we steeds meer publiek te trekken.”

In haar ‘eerste thuis’ in de flat Bos

zicht, haar ‘bungalow in de lucht’, is El 

omringd door kunst van eigen hand. 

Dat begint al als je de lift uitstapt. In 

het trappenhuis prijkt een prachtige 

door El gemaakte muurschildering. In 

haar woning veel afbeeldingen van 

de Dikke Dames, het thema waardoor 

ze bekend is geworden in binnen en 

buitenland. In de woonkamer hangen 

ook Parijse en New Yorkse straatjes, 

herinneringen aan vakanties. Alle 

werken zijn in haar herkenbare, 

 vrolijke stijl met felle kleuren. De stijl 

die haar ook de titel ‘Hoekse Held’ 

opleverde. “Ik heb geen idee wie me 

heeft genomineerd. Maar in het jury

rapport stond dat mensen mijn schil

derijen heel kleurrijk en vrolijk vinden. 

En dat ze daar zelf ook vrolijk van 

worden.”

Plannen voor de toekomst

Tot slot nog even terug naar het KUZ

huis en de plannen voor de toekomst. 

“Het is een groeiproces”, vertelt 

Helma. “We zijn heel enthousiast 

begonnen met de opening, nu hebben 

we een mooie huisstijl en we werken 

aan een plan om de buitengevel te 

verfraaien. Met de programmering zijn 

we nog druk bezig, dus nog niet alle 

activiteiten zijn bekend. Fondsen, 

sponsors en vrienden steunen ons het 

eerste jaar financieel, daarna willen we 

dat zelf kunnen. In de maand mei – de 

maand van de fotografie – exposeren 

onze eigen en gastfotografen. Dat 

combineren we met een bijzondere 

workshop en een lezing over de histo

rie van de fotografie en oude technie

ken. We hebben contact met Vitis 

Welzijn om in het KUZhuis masterclas

ses met kunstenaars te organiseren 

als summerschoolactiviteit voor kinde

ren die in de zomer niet op vakantie 

gaan. En we willen ook activiteiten 

organiseren op andere locaties, zoals 

de Zeetoren, de bibliotheek of het 

Bertus Bliekhuis. El, Annet en ik vorm

den de kerngroep van KUZ, maar 

steeds meer kunstenaars en fotogra

fen doen actief  mee. Daardoor wordt 

het steeds makkelijker en leuker. Want 

door samen te werken, kun je zoveel 

meer.” 

■

U bent welkom in het KUZhuis
Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen! 

Het KUZhuis is iedere vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur open voor 

publiek. Een afspraak maken buiten die tijden kan ook. Op www.kunstenaarsaan

zee.nl vindt u meer informatie, ook over het programma.El van Leersum en Helma Vlemmings
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Zo’n 20 jaar geleden verhuisde 

 Esmiralda vanuit haar ouderlijk huis 

naar een appartement aan de 2e 

Scheepvaartstraat. Eerst woonde ze 

er alleen, daarna samen met haar man 

Sander. Samen kregen zij dochter 

Rowena en zoon Justin. En nu, op 

het moment van het interview, zit ze 

weer middenin een verhuizing. Het 

gezin vertrekt van het appartement 

naar een ruime eengezinswoning 

met een grotere tuin, ook weer van 

WVH. Tussen de ingepakte dozen en 

tassen doet Esmiralda haar verhaal. 

“Ik was enorm verrast toen ik werd uit

 geroepen tot Hoekse Held. Wauw, ik?!” 

Esmiralda is bescheiden. Een stille 

kracht die naast haar vrijwilligers

werk in de speeltuin ook mantel

zorger is voor haar moeder en 

regelmatig actief is op de basis

school van haar zoon in Rotterdam. 

Voor de speeltuin verzorgt zij de 

koffieochtenden voor ouderen die 

één keer per maand georganiseerd 

worden. “Ik ben dan gastvrouw voor 

zo’n zes bewoners uit het Bertus 

Bliekhuis, die met hun begeleiders 

de speeltuin bezoeken voor een kop 

koffie. Vaak spelen er dan kleine 

 kinderen uit de buurt en van het 

 kinderdagverblijf in de speeltuin. Een 

prima combinatie: de ouderen genie

ten van de spelende kinderen, die 

tussendoor ook even gezellig een 

praatje komen maken.” Binnenkort 

start Esmiralda met helpen bij 

 kinderfeestjes die in de speeltuin 

ge organiseerd worden. En ook als er 

een beroep op haar gedaan wordt 

om extra in te vallen of schoon te 

maken, dan is ze er: “Als het nodig is 

en ik kan het regelen, dan ga ik!”

Ontmoetingsplek én allerlei 

activiteiten

Esmiralda is betrokken geraakt bij 

de speeltuin door haar vrien

din Sabrina. Zij was al actief 

voor de speeltuin. “Ik heb 

geen betaalde baan. Dit 

is een prima manier 

om toch lekker bezig 

te zijn. Bovendien 

ontmoet ik zo veel mensen. 

Oude bekenden uit Hoek van 

 Holland, maar ik leer ook nieuwe 

mensen kennen. Er zijn zo’n tien vrij

willigers actief in de speeltuin. Dat 

zijn allemaal Hoekenezen. En de 

speeltuin trekt veel bezoekers van 

buiten de Hoek. Bij mooi weer is het 

er gewoon hartstikke druk. Dat is 

pas echt gezellig!”

Veel energie en plezier haalt Esmiralda 

uit de extra activiteiten die de speel

tuin organiseert. “Bij de afsluiting 

van het speeltuinseizoen was er 

afgelopen jaar een winterbarbecue. 

En er staan dit jaar nog wat thema

dagen op de kalender, bijvoorbeeld 

Tropical, Minions (de gele wezentjes 

uit de film Verschrikkelijke ikke) en 

brandweer en politie.” Het hoogte

punt in het seizoen is voor Esmiralda 

de kampeernacht. Ook dit jaar kun

nen kinderen zich weer aanmelden 

voor een nachtje kamperen in de 

speeltuin. Ouders en vrijwilligers 

 zetten tentjes op achter het club

gebouw van de speeltuin. En onder 

tussen zijn er allerlei activiteiten voor 

de kinderen: bingo, een bonte avond 

met stukjes en een playbackshow. 

Alles om de kinderen een onverge

telijke avond én nacht te bezorgen. 

“Dit jaar blijf ik waarschijnlijk ook 

’s nachts in de speeltuin. 

Niet om te slapen, maar 

om samen met een 

andere vrijwilliger ‘wacht te 

lopen’. Mijn zoon  Justin wil ook 

graag een keer in een tentje in de 

speeltuin slapen. Daar heb ik een 

nachtje overslaan graag voor over!”

Opening van het seizoen en 65-jarig 

bestaan van de speeltuin

In het laatste weekend van maart is 

de speeltuin weer open gegaan. Het 

speeltuinseizoen loopt van april tot 

en met september en is alle dagen 

open. Dit jaar was de opening extra 

bijzonder vanwege het 65jarig 

bestaan. Esmiralda baalde een klein 

beetje dat ze daar vanwege haar 

verhuizing niet bij kon zijn. “Gelukkig 

is het seizoen net begonnen en 

komen er nog veel bijzondere dagen 

aan. Ook rond de Pasen stond er bij

voorbeeld een activiteit gepland.” 

Belangrijk voor Hoek van Holland

Voorzieningen als de speeltuin en 

het Hoekse zwembad zijn volgens 

Esmiralda heel belangrijk voor Hoek 

van Holland. “Er is verder niet zo 

veel voor kinderen in de Hoek. Wat 

we hebben, moeten we daarom 

koesteren. En daar draag ik graag 

mijn steentje aan bij!”. 

■

Speeltuinvrijwilliger Esmiralda Bloem

“Zo’n belangrijke  
voorziening voor de Hoek, 
daar draag ik graag aan bij”
In januari van dit jaar werd ze uitgeroepen tot Hoekse Held in de 
categorie Vrijwilliger: Esmiralda Bloem. Ze is geboren en geto-
gen in Hoek van Holland, huurt bij WVH en zet zich sinds een jaar 
of vier met zeer veel enthousiasme in voor de speeltuin in Hoek 
van Holland. Waarom? “Ik ben graag bezig. Het liefst met men-
sen om mij heen, en dan vooral kinderen. In de speeltuin komt 
dat allemaal samen. Heerlijk!”

Meer informatie over de speeltuin is 
te vinden op Facebook (Speeltuin 
Hoek van Holland) en de website 
www.speeltuinhoekvanholland.nl. 
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Heeft u een leuk 
‘Buurt idee’?
Meld dit dan bij Houdt Zicht of WVH. 

Op onze beider websites vindt u het 

aanvraagformulier voor ‘Buurt idee’. In 

uw aanvraag moet duidelijk staan:

 • Namens wie de aanvraag gedaan 

wordt en om welke buurt het gaat;

 • Een omschrijving van het idee of de 

activiteit;

 • Waarom het idee of de activiteit 

bijdraagt aan leefbaarheid;

 • Wat de inbreng van de indiener / de 

huurders zelf is;

 • Wat de kosten zijn.

De commissie ‘Buurt idee’ laat u weten 

of u in aanmerking komt voor een 

bijdrage.

Hoek van Holland wordt over het algemeen als een fijne, aan-
trekkelijke woonplek ervaren. Dat willen we natuurlijk graag zo 
houden. Gewoon goed wonen is en blijft ons motto. Maar dat is 
niet een taak en verantwoordelijkheid van WVH alleen. We wer-
ken graag samen met de gemeente en lokale partners aan pret-
tige wijken. Tot de belangrijkste partners horen natuurlijk onze 
huurders en huurdersorganisatie Houdt Zicht. 

Samen met de gemeente zetten we 

ons in voor leefbaarheid, bijvoorbeeld 

door het onderhouden van publieke 

ruimten en openbaar groen. Samen 

met Houdt Zicht willen we u graag de 

gelegenheid bieden om uw ideeën 

voor de leefbaarheid in uw buurt te 

realiseren. Daarom is het leefbaar

heidsfonds ‘Buurt idee’ in het leven 

geroepen. WVH stelt jaarlijks een 

budget voor het fonds beschikbaar. 

Voor 2019 is dat € 10.000. Een groep 

huurders van WVH, of een instantie 

namens hen, kan bij Houdt Zicht of 

WVH onder de vlag van ‘Buurt idee’ 

initiatieven indienen voor hun buurt. 

Het gaat dan om ideeën die de 

woonomgeving verbeteren en 

opfleuren of de saamhorigheid in de 

buurt vergroten. 

Commissie ‘Buurt idee’

Als alle informatie rond een idee 

 ontvangen is, dan beoordeelt de 

 commissie ‘Buurt idee’ de aanvraag. 

De commissie bestaat op dit moment 

uit twee leden: Klaas Degeling (namens 

Houdt Zicht) en Nora van Buuringen 

(namens WVH). Waarom zetten zij 

zich hiervoor in? “Gewoon omdat ik 

het belangrijk vind”, antwoordt Klaas. 

Klaas is naast actief lid van het huur

dersplatform van Houdt Zicht, ook een 

actieve buurtbewoner. “Als bewoner 

kun je zelf veel doen in je straat of in je 

buurt. Alleen al door een goede buur te 

zijn.” Nora vult Klaas aan: “Als WVH 

kunnen wij natuurlijk in een buurt of 

portiek kijken wat wij vinden dat er 

moet gebeuren. Maar we hebben veel 

liever dat huurders uit de buurt zelf met 

ideeën komen!” De commissie beoor

deelt de ideeën. Nora legt uit: “WVH is 

een woningcorporatie en moet voldoen 

aan de Woningwet. Dat betekent onder 

andere dat we niet aan sponsoring 

mogen doen of zomaar geld cadeau 

kunnen geven. Binnen de regels die er 

zijn, kijken we als com missie of het idee 

bijdraagt aan de leef baarheid en of een 

bijdrage terecht is.” 

Derde lid voor de commissie gezocht!

Klaas meldt: “Als commissie zijn we 

inmiddels gestart, maar we zoeken 

nog versterking. We vinden het heel 

leuk als een kind van rond de 11 jaar 

wil plaatsnemen in de commissie. 

Kinderen zijn vaak buiten en hebben 

zo hun eigen kijk op hun buurt. En 

kinderen hebben vaak fantastische 

ideeën!” Vanuit WVH is al contact 

gelegd met één van de basisscholen 

in Hoek van Holland. “Maar”, zo zegt 

Nora,  “het kan zijn dat kinderen dit 

lezen en daar op hun school nog niks 

over gehoord hebben. Daarom willen 

we ook hier een oproep doen: ben je 

10, 11 of 12 jaar en denk je ‘dat is wat 

voor mij’, meld je dan bij WVH!” 

Meer informatie over ‘Buurt idee’ is te 

vinden op onze websites

Kijk daarvoor op www.houdtzicht.nl of 

www.wvhwonen.nl. Bellen met Nora 

van WVH kan ook, via 017438 99 40. 

■

 
via ‘Buurt idee’

Uw ideeën voor een fijne    
woonomgeving realiseren

Algemene huurders vergadering van Houdt Zicht
Op 9 april vond de jaarlijkse algemene 

huurdersvergadering van Houdt Zicht 

plaats in Mijn Torpedoloods in Hoek van 

Holland. Het bestuur deed verslag van 

haar activiteiten in 2018 en presen

teerde haar jaarplan voor 2019. 

Duurzaamheid en energietransitie

Naast deze gebruikelijke onderdelen 

van de jaarlijkse vergadering, is ook 

aandacht besteed aan de onderwerpen 

duurzaamheid en energietransitie. Eind 

2018 voerde het landelijke kwaliteits

centrum voor woningcorporaties KWH 

hierover een groot onderzoek uit onder 

huurders. Ook huurders van WVH vul

den het onderzoek in. De centrale vraag 

was: wat vinden huurders van duur

zaamheid? De resultaten laten zien dat 

huurders veel belangstelling hebben 

voor duurzaamheid, maar dat zij zich 

wel zorgen maken over de  kosten die 

daar eventueel bij komen kijken. Houdt 

Zicht roept huurders met een mening 

over het onderwerp op om eens aan te 

sluiten bij een vergadering van de werk

groep die in 2019 met dit onderwerp aan 

de slag gaat. 

Meer informatie?

Kijk op www.houdtzicht.nl voor meer 

informatie en het verslag van de alge

mene huurdersvergadering van 9 april. 

Aanmelden voor de werkgroep duur

zaamheid kan via info@houdtzicht.nl 

Samen voor de buurt
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Gewoon goed wonen volgens…

“Ik woon hier in een heel leuk buurtje 

waar burenhulp heel gewoon is”, ver

telt Marjolein. “We doen iets voor 

elkaar, bijvoorbeeld bij ziekte. Dat 

gaat over en weer. Hier in de flat ben 

ik met 63 jaar één van de jongste 

bewoners. Mijn buren zijn allemaal 

een eind in de 80 of zelfs de 90 

gepasseerd. Samen met nog een jon

gere bewoonster, Anja, neem ik hen 

kleine dingen uit handen. Zoals op de 

binnengalerij de ramen zemen en de 

vloer stofzuigen. Of we nemen vuilnis 

voor hen mee naar beneden. We hou

den een oogje in het zeil, of iedereen 

nog in orde is. Ik let ook op als er 

vreemden in de flat zijn. Als zij zich 

vervelend opstellen, spreek ik hen 

daarop aan. En als er bij mijn buren 

iets aan de hand is, help ik hen als dat 

nodig is. Laatst belde een buurvrouw 

me bijvoorbeeld voor hulp omdat 

haar gebit was gebroken. Toen heb ik 

de tand

arts gebeld en 

ben met haar mee gegaan voor de 

reparatie. Overigens helpt iedereen 

elkaar hoor. Als de buren mij een 

paar dagen niet hebben gezien, trek

ken ze ook aan de bel.”

Te druk

Hoewel de omgang met de buren dus 

heel goed is, gaat Marjolein niet 

zozeer bij haar buren op de koffie. 

“Nee, daar heb ik het eigenlijk te druk 

voor. Ik werk nog zo’n 24 uur per 

week, in het strandpaviljoen van mijn 

dochter. Daar sta ik in de keuken. We 

hebben vroeger zelf ook een lunch

room gehad in het dorp. En verder 

pas ik vaak op mijn vier kleinkinderen. 

Zij zijn hier regelmatig en slapen hier 

dan ook. Eén van de slaapkamers 

boven is helemaal voor hen 

ingericht.”

Hier hoef ik niet meer weg

De prettige omgang met de buren 

heeft voor Marjolein echt meer

waarde. Het was ook de reden dat ze 

graag in dezelfde buurt wilde blijven 

wonen toen haar vorige woning aan 

de Tasmanweg door brand onbe

woonbaar raakte. “Na de brand wilde 

ik heel graag in mijn eigen vertrouwde 

buurtje blijven wonen. De meeste 

bewoners hier ken ik wel, zeker van 

gezicht. En buurtbewoners hebben 

me ook geholpen na de brand. Het 

voelt hier gewoon heel goed. De 

vorige bewoonster van de woning 

waar ik nu woon, kende ik ook. Zij is 

zwemlerares geweest, net als ik. Ik 

was blij dat ik na haar verhuizing deze 

woning kon gaan huren. Eerst heb ik 

er nog wel over gedacht om terug te 

gaan naar de Tasmanweg. Maar uit

eindelijk heb ik besloten om hier te 

blijven. Het is een heerlijk ruim en licht 

“In mijn 
vertrouwde 

buurtje  
is burenhulp heel 

gewoon”

Noaberschop en noaberplicht, Twentse 

begrippen die staan voor buren die naar elkaar 

omkijken en elkaar een handje helpen. Een 

fenomeen dat gelukkig niet alleen in Twente 

voorkomt. Ook in Hoek van Holland zijn mensen 

die inhoud geven aan nabuurschap. Neem 

Marjolein Vos in ‘haar’ woongebouw 

De Compagnie en omgeving die de 

titel Hoekse Held in de categorie Buren 

verwierf.

… Marjolein Vos
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huis. En ik hoef hier nooit meer weg. 

Nu slaap ik boven, maar als ik de trap 

niet meer op zou kunnen, kan ik ook 

hier beneden slapen. Dan wordt deze 

kamer, waar nu allemaal speelgoed 

en spullen staan voor de kleinkinde

ren, mijn slaapkamer.”

Award

In de kast in haar woonkamer staan 

de award en de ingelijste foto die ze 

kreeg toen ze werd uitgeroepen tot 

Hoekse Held. Marjolein laat ze trots 

zien. “Die nominatie zag ik eerst als 

een grapje. Maar het is natuurlijk wel 

leuk dat zoveel mensen uit de buurt 

en uit de flat op mij hebben gestemd. 

De ‘Heldenavond’ die in de Hoekstee 

werd gehouden, was ook heel gezel

lig. Ik ben daar samen met vrienden 

en voormalig buren naar toe gegaan. 

De organisatie had een gevarieerd 

programma samengesteld. Leuk ook 

dat daar kinderen in het zonnetje 

werden gezet. Zoals een meisje dat 

op hoog niveau turnt. Er waren allerlei 

optredens en tussendoor lieten ze 

steeds foto’s van de genomineerden 

zien en werd er kort iets over hen ver

teld. Dat was echt heel leuk. Alle 

genomineerden kregen hun foto 

ingelijst mee naar huis. En José Knip

penberg heeft de awards voor de 

winnaars gemaakt. Kijk, je herkent de 

zeemeeuw op de dukdalf die je ook 

op verschillende plekken in het dorp 

kunt vinden.”

De Stichting Cultuurzee is van plan 

om eind dit jaar opnieuw een Hoekse 

Helden verkiezing te organiseren. Op 

de vraag of ze dan zelf ook iemand 

zou willen nomineren, antwoordt Mar

jolein bevestigend. “Ja, ik heb al 

iemand in mijn hoofd. Een buurmeisje 

van vroeger, iemand die ook heel veel 

doet voor haar buren. Of misschien 

ga ik de buurvrouw die mij heeft 

genomineerd volgende keer wel 

nomineren. Zij verdient het ook om in 

het zonnetje te worden gezet.”

■

Een dag loopt soms anders dan je vooraf denkt. Deze 

zonnige dinsdag, half april, is daar een goed voorbeeld 

van. Toen ik ’s morgens opstond, had ik niet gedacht 

dat ik een paar uur later voor de klas zou staan. Ik leg 

het u uit.

Het begon met de toekomstplannen die wij aan het 

maken zijn. We brengen in beeld hoeveel en welk type 

woningen in Hoek van Holland nodig zijn. De behoefte 

aan starterswoningen en geschikte woningen voor 

ouderen is ons bekend. Maar wat is over 15 of 30 jaar 

nodig in Hoek van Holland? Het antwoord op die vraag 

bepaalt voor een deel wat we nu doen.

Huurdersorganisatie Houdt Zicht is ons eerste aan

spreekpunt. Zij weten wat er in het dorp speelt. Ook bij 

dit onderwerp. Maar we willen verder kijken dan van

daag. Daarom willen we de jeugd betrekken bij onze 

plannen. En zo had ik die morgen in april een oriënte

rend gesprek gepland met de leerkracht van groep 8 

van de Driemaster. Op het schoolplein trof ik 37 kinde

ren. De CITOtoets was net achter de rug, dus ze 

waren gezellig druk. 

We kennen de school van de Hoekse Druppies. Hun 

ideale watertuin was zo’n succes dat het logisch was 

om basisschoolleerlingen ook dit jaar te vragen naar 

goede ideeën. Extra interessant als je bedenkt dat 

deze kinderen over 20 jaar onze huurders zijn. Het is 

daarom goed om te weten hoe zij later willen wonen. 

Wat vinden zij prettig aan hun buurt en hun huis? 

En wat niet? 

Voor die vragen was ik dus op de Driemaster. Na een 

kort gesprek met meester Jordi stelde hij voor om die 

vragen dan maar direct aan de leerlingen te stellen. En 

zo stond ik dus ineens voor de klas. Hoewel mijn beide 

ouders dat hun hele leven hebben gedaan, had ik niet 

gedacht dat ik daar zelf ooit terecht zou komen.

Goed, over die vragen over de toekomst gaan ze een 

paar weken nadenken. Als tegenprestatie houd ik een 

spreekbeurt over wat een woningbouwvereniging zoal 

doet. Ik ben erg benieuwd naar hun ideeën voor het 

wonen van de toekomst. 

Mijn ouders zullen er vast om moeten lachen, maar ik 

heb nu alweer zin om voor die klas te staan.

Marcel Korthorst

Directeurbestuurder

Column

Mijn dagen
  lopen vaak 
anders 
   dan 
  gepland
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Heb je in je werk contact met klanten?

“Zeker! Eén keer per week zit ik aan de 

balie. Dan beantwoord ik veel vragen 

van klanten, zowel persoonlijk als tele

fonisch. De vragen zijn heel gevarieerd, 

van ‘Hoe kan ik me inschrijven voor 

een woning?’ tot aan ‘Hoe kan ik mijn 

huur betalen?’. Daarnaast ben ik veel in 

de wijk te vinden, dus ook daar kunnen 

huurders mij tegenkomen.”

De werkdag van…

Wil je jezelf eerst voorstellen?

“Ik ben Nora van Buuringen, 

38 jaar, en ik woon sinds zes jaar in 

Hoek van Holland. Daarvoor heb ik in 

Capelle aan den IJssel gewoond.” 

Wat is je functie bij WVH en wat 

houdt die in?

“Als senior medewerker Wonen heb 

ik een afwisselende baan met allerlei 

taken die te maken hebben met 

‘gewoon goed wonen’. Een belangrijk 

deel van mijn werk is het sociaal 

beheer: uiteenlopende werkzaam

heden om de leefbaarheid te bevor

deren. Daar hoort ook bij dat ik 

regel matig overleg heb met bewo

ners commissies. Maar ik houd me bij

voorbeeld ook bezig met de jaarlijkse 

huurverhoging, de aanpak van huur

achterstand, het maken van rapporta

ges en het meten van de 

klanttevredenheid. En sinds kort zit ik 

in de commissie ‘Buurt idee’. Meer 

daarover kunt u lezen op pagina 10.” 

“Kortgeleden heb ik cursus gehad 

over bewonersparticipatie. Dat ging 

over hoe we bewoners kunnen active

ren, hoe bewonerscommissie worden 

samengesteld en over leefbaarheid in 

de wijk. Wat ik vooral interessant 

vond, was de belangrijke rol die bewo

ners hebben in de wijk. En hoeveel zij 

voor elkaar kunnen betekenen. Dat zit 

hem vaak in kleine dingen. Bijvoor

beeld de vuilcontainer van je buur

vrouw terugzetten in haar tuin omdat 

zij slecht ter been is. Of een pakketje 

aannemen voor de buren als die niet 

thuis zijn. Het gaat er in de basis om 

dat bewoners elkaar kunnen vinden, 

aanspreken en helpen wanneer er iets 

is. Maar ook dat zij leuke en gezellige 

momenten kunnen delen. Samen een 

mooi feestje organiseren of de wijk 

opleuken.”

Hoe lang werk je bij WVH? Wat deed 

je daarvoor?

“Ik werk sinds februari van dit jaar bij 

WVH. Hiervoor werkte ik bij Stedin 

Netbeheer in Rotterdam. Ik moest 

dagelijks reizen met de trein (toen 

deze nog reed, heel erg lang gele

den…). Daarin kwam ik heel vaak mijn 

nu nieuwe collega Arie tegen. We 

zaten altijd in dezelfde coupé. Ik was 

erg verrast toen ik hier begon en zag 

dat hij ook de overstap naar WVH had 

gemaakt.”

Wat vind je het leukste aan je functie?

“Ik heb leuke collega’s en mijn werk

zaamheden zijn heel divers. En ik leer 

veel over de corporatiewereld en alle 

wet en regelgeving die daarbij komt 

kijken.”

Bent u benieuwd wat het 
werk van de diverse mede-
werkers van WVH 
inhoudt? In deze rubriek 
geeft steeds een andere 
medewerker een kijkje in 
zijn of haar dagelijkse 
werkzaamheden. In deze 
speciale uitgave kunt u 
kennismaken met twee 
nieuwe medewerkers 
(en hun werkzaamheden):   

Nora van 
Buuringen en 
Arie 
Dijkhuizen

Wil je jezelf eerst voorstellen?

“Mijn naam is Arie Dijkhuizen. Ik 

ben geboren op 11 oktober 1958 in 

’sGravenzande en daar ook woon

achtig. Sinds 1983 ben ik getrouwd 

met Ina. Naast mijn werk in Hoek 

van Holland ben ik actief binnen de 

 Christelijke Gereformeerde kerk te 

 ’sGravenzande op het gebied van 

financiën, in het Diaconaal Platform 

Westland als secretaris en binnen 

de Stichting Juliana Sportpark te 

 ’sGravenzande als penning 

meester.’

Wat is je functie bij WVH en wat 

houdt die in?

“Ik ben manager Financiën. In die rol 

ben ik verantwoordelijk voor het finan

ciële reilen en zeilen van WVH. Dat 

betekent dat ik me bezighoud met het 

opstellen van de jaar rekening, de 

(meer)jarenbegroting, de rapportages, 

de verantwoording naar de toezicht

houders, de belastingen, het risico

beheer, investerings beslissingen en 

het kasbeheer.”

“Om een voorbeeld te geven: in de 

eerste week van april ben ik in team

verband bezig geweest met het afron

den van de jaarrekening 2018. In die 

laatste fase moeten alle puzzelstukjes 

passen. Dat is een tijdrovende bezig

heid. In diezelfde week ben ik verder 

betrokken geweest bij de voorberei

ding van de huurverhoging 2019 en het 

afsluiten van een lening.  Midden in de 

week hebben wij ook gesproken met 

de huurdersvereniging over het jaar

plan 2019.”

Hoe lang werk je bij WVH? Wat deed 

je daarvoor?

“Ik ben afgelopen januari begonnen bij 

WVH en werk al sinds 1980 in de volks

huisvesting. Jarenlang werkte ik als 

interimmanager. In die hoedanigheid 

heb ik zo’n tien jaar geleden al eens een 

opdracht bij WVH gedaan. De afgelo

pen drie jaar was ik manager Bedrijfs

voering bij Onze Woning in Rotterdam.”

Wat vind je het leukste aan je functie?

“Het leuke aan mijn functie is de veel

zijdigheid. Die veelzijdigheid is ener

zijds best moeilijk maar aan de andere 

kant een uitdaging om scherp in je vak 

te blijven.”

Heb je in je werk contact met klanten?

“Ik heb niet veel contact met huurders. 

Wel is al het werk wat ik doe onder

steunend aan hen. Een degelijke finan

ciële positie bepaalt uiteindelijk de 

mogelijkheden om nieuwe woningen te 

bouwen, woningen te verbeteren en te 

verduurzamen, maar ook dat huur

verhogingen binnen de perken blijven. 

Goed wonen kan alleen wanneer wij 

goed zicht hebben op onze financiën. 

Geld is geen doel op zich maar een 

randvoorwaarde.”

■
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Waarom elk jaar een huur  verhoging?

“We gebruiken de huren die we ontvangen voor 

het onderhoud aan onze woningen en om ze duur

zamer te maken. Maar ook om bijvoorbeeld de 

nieuwe woningen aan de Prins Hendrikstraat te 

kunnen bouwen. Daarnaast heeft WVH – net als 

alle corporaties in Nederland – te maken met 

belastingen en verplichte heffingen die de over

heid ons oplegt. En ook onze organisatie brengt 

kosten met zich mee. Al die kosten stijgen ieder 

jaar. De overheid bepaalt daarom dat wij de huren 

mogen verhogen. Binnen bepaalde regels 

natuurlijk.” 

Betaalbaarheid staat voorop, huurbevriezing voor 

de laagste inkomens

Bij sociale huurwoningen bepaalt een puntensys

teem de hoogte van de huur. Sociale huurwonin

gen krijgen punten voor onder andere de 

oppervlakte van de woning, het aantal verwarmde 

ruimtes en de WOZwaarde. Hoe meer punten, 

hoe hoger de huur mag zijn. Wij willen onze sociale 

woningen betaalbaar houden. Daarom hebben we 

streefhuren vastgesteld voor alle woningen. De 

streefhuur is een percentage van de maximale 

huurprijs. Gemiddeld zijn onze streefhuren 30% 

lager dan de maximale huurprijzen. Met deze 

 ‘korting’ zorgen we ervoor dat ook mensen met 

een lager inkomen in een goede woning kunnen 

wonen. Met een maandelijkse huur die past bij hun 

portemonnee. Daan: “In 2018 is landelijk een nieuw 

sociaal huurakkoord gesloten. Daar hebben veel 

mensen vast iets over gelezen. WVH voert als één 

van de weinige corporaties dit jaar alvast de optie 

in van huurbevriezing voor de laagste inkomens. Er 

zijn huurders die in een huis wonen met een huur

prijs die volgens de richtlijnen voor hen eigenlijk te 

hoog is. Deze huurders kunnen gebruik maken van 

de mogelijkheid om hun huur te laten bevriezen. Zij 

kunnen daarvoor een aanvraag bij ons doen. In de 

bijlage bij de brief over de huurverhoging is daar

over uitleg gegeven. Maar de regels zijn hartstikke 

ingewikkeld. Het kan best zo zijn dat mensen de 

uitleg niet helemaal begrijpen of twijfelen of ze een 

aanvraag kunnen indienen. Als dat zo is, gelijk 

 contact opnemen met één van de 

mede werkers van onze 

afdeling Wonen! 

Zij kunnen uitleg geven en beoordelen of huur

bevriezing een mogelijkheid is.” 

De breedste schouders dragen de zwaarste lasten

Er zijn ook huurders die in een woning wonen die 

volgens de regels eigenlijk te goedkoop voor hen 

is. Daan vervolgt: “Dat klopt. Voor die huurders is 

dat natuurlijk prettig. Maar sociale huurwoningen 

zijn echt bedoeld voor mensen die geen duurdere 

woning kunnen betalen. Huurders die met een 

hoger inkomen in een sociale woning wonen, krij

gen als het ware onterecht korting op die woning. 

Natuurlijk gaan wij niemand vragen of verplichten 

om te verhuizen. Maar wij kunnen die huurders wel 

vragen om iets meer huur te betalen. Dat noemen 

we de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. De 

huurders voor wie dat het geval is, hebben dat 

kunnen lezen in de brief over de huurverhoging.”

De huuraanpassing kan per woning verschillen

Bij het vaststellen van de jaarlijkse huuraanpassin

gen kijken we ook naar de streefhuren. Dat heeft 

tot gevolg dat de huuraanpassing per woning kan 

verschillen. Daan legt uit: “In de regel komt het er 

op neer dat huurders die een huur betalen die al in 

de buurt van de streefhuurprijs zit, minder huur

verhoging krijgen dan huurders die een huurprijs 

betalen die daar nog ver onder ligt.”

Leuker kunnen we het niet maken, wel 

makkelijker?

“Zoals ik al eerder zei, de regels voor het huur

beleid zijn heel ingewikkeld. We hebben erg ons 

best gedaan om de regels in de brief over de 

huurverhoging goed uit te leggen. Maar we 

 be grijpen het als mensen vragen hebben. Meer 

achtergrond informatie is te vinden op onze 

 website, wvhwonen.nl. En zijn er dan nog vragen? 

Kom langs of bel ons. Dat kan op alle werkdagen 

van 8.30 tot 12.30 uur en via 0174 – 38 99 40.” 

■

Advies van Houdt Zicht 
over de huur verhoging

WVH bespreekt de huurverhoging vooraf 

altijd met huurdersorganisatie Houdt Zicht. 

Houdt Zicht geeft er ook een advies over. 

Dat advies staat op de website van Houdt 

Zicht (www.houdtzicht.nl), met de reactie 

van WVH daarop.

In de tweede helft van april hebben alle huurders van WVH bericht 

ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. Niet het leukste onderwerp,  

wel belangrijk. WVH wil haar sociale huurwoningen graag voor alle huurders 

betaalbaar houden en zo eerlijk mogelijk verdelen. Hoe we dat doen? 

Manager Wonen van WVH Daan de Jongh vertelt erover.

De jaarlijkse
   huurverhoging

Achtergrond
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Vernieuwd ontwerp met 
76 betaalbare huurappartementen

Het voorlopig ontwerp voor ons nieuwbouw-
project aan de Prins Hendrikstraat is klaar. Graag 
laten we u hier zien hoe het plan er nu uit ziet.

Het ontwerp gaat uit van twee gebouwen: één recht 

gebouw in de Prins Hendrikstraat en een hoekgebouw in 

de Prins Hendrikstraat en Jolinkstraat. De nieuwbouw is 

drie woonlagen hoog: begane grond, eerste en tweede 

verdieping. 

Twee- en driekamerappartementen

In de nieuwbouw komen 76 appartementen: 70 3kamer

appartementen en 6 2kamerappartementen. De apparte

menten op de begane grond hebben een eigen tuin. 

De appartementen op de verdiepingen hebben een bal

kon of een buitenruimte grenzend aan de galerij. 

Duurzaam en betaalbaar

De nieuwbouw wordt gasloos en energiezuinig: goed 

 geïsoleerd en voorzien van HR++ glas. Gasloos wonen bete

kent onder andere dat de bewoners elektrisch koken en dat 

de woningen worden verwarmd met vloer verwarming. 

De huurprijzen zijn nog niet vastgesteld. Wel is zeker dat de 

huurprijzen onder de huurtoeslaggrens liggen. 

De nieuwbouw is bestemd voor huurders vanaf 55 jaar

De appartementen zijn gelijkvloers en drempelloos. Ze zijn 

goed toegankelijk voor mensen die gebruik maken van 

een rollator of rolstoel. In beide gebouwen komt een lift en 

een videofooninstallatie. Daarmee kunnen bewoners in 

hun appartement horen en zien wie er aanbelt bij de 

hoofdentree. 

Huurders van 55 jaar en ouder die nu in een eengezins

woning van WVH wonen, kunnen in aanmerking komen 

voor een woning via onze wooncoach. Meer informatie: 

www.wvhwonen.nl/nl/wooncoach. 

Naar verwachting start de bouw eind 2019

Dit is onder andere afhankelijk van de bestemmingsplan

procedure en of daar bezwaren op komen, en van lever

tijden van materialen. Als de bouw eind 2019 start, kunnen 

de appartementen in 2021 worden opgeleverd.

■

Telefonisch

Op werkdagen, tijdens 

kantooruren belt u WVH: 

017438 99 40. Kies optie 3 

in het keuzemenu. U wordt 

doorgeschakeld naar Coen 

Hagedoorn. 

Nieuwbouw Prins Hendrikstraat

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

Spoedreparatie buiten 

kantoortijden

Ook dan  belt u WVH: 

017438 99 40. Kies optie 3 in 

het keuzemenu. U wordt 

doorgeschakeld naar 

Coen Hagedoorn. 

Storing aan uw centrale 

verwarming of warm water

Bel tijdens of buiten kantoor

tijden naar WVH: 017438 99 40. 

Kies in het keuzemenu optie 1. 

U wordt doorgeschakeld naar 

Energiewacht. 

Glasschade

Voor alle glasschade belt u 

tijdens of buiten kantoortijden 

WVH: 017438 99 40. Kies in 

het keuzemenu optie 2. U  

wordt doorgeschakeld met 

Service Glasherstel.
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