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Oud-woningen opgeknapt

De door architect Oud ontworpen 

woningen aan de 2e Scheepvaartstraat 

kregen de afgelopen maanden een 

grote opknapbeurt. Dit gebeurde met 

respect voor de stijlkenmerken van dit 

Rijksmonument. Het project is bijna 

afgerond. Daarom organiseerden we 

samen met de bij het project betrok-

ken klankbordgroep van bewoners in 

mei een tuinactie. De klankbordgroep 

kwam met het idee. “Nu de woningen 

weer helemaal zijn opgeknapt, was het 

leuk om ook de tuinen op te fleuren”, 

aldus Anja Hitsert, één van de leden 

van de klankbordgroep.

Jubileumjaar De Stijl

Heel toevallig valt de afronding van 

het groot onderhoud in het jaar 

waarin wordt stilgestaan bij het 

100-jarig jubileum van kunststroming 

De Stijl. Architect Oud was lid van De 

Stijl. We zullen daarom later dit jaar 

de Oud-woningen nog eens onder de 

aandacht brengen. Ook de Hoekse 

Stichting KUnSTPLAATS besteedt dit 

jaar aandacht aan De Stijl en de 

Oud-woningen. Bijvoorbeeld op 23 

september (Burendag) met het 

project ‘Stoelendans rond de 

Oud-woningen’. Op het Scheepvaart-

plein organiseert de stichting een 

gemeenschappelijke maaltijd en 

creatieve activiteiten. WVH onder-

steunt dit initiatief. Wilt u meer  

weten of meedoen? Kijk dan op  

www.stichtingkunstplaats.nl.

■

Uitbesteden dagelijks 
onderhoud na de zomer
In Woontij van december 2016 en de 

digitale nieuwsbrief van maart dit jaar 

kon u lezen dat we het dagelijks 

onderhoud gaan uitbesteden. Onder 

dagelijks onderhoud vallen: 

 • onderhoud na reparatieverzoeken 

van huurders

 • onderhoud dat valt onder het 

serviceabonnement 

 • kleinere onderhoudswerkzaam-

heden na het leegkomen van een 

woning 

WVH is een relatief kleine organisatie 

en wil deze werkzaamheden 

uitbesteden om klantvriendelijk en 

efficiënt te kunnen blijven werken. 
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Bovendien kunnen we op deze 

manier de dienstverlening aan u beter 

garanderen. 

WVH heeft een samenwerkings-

partner gevonden die voldoet aan 

ons programma van eisen: Coen 

Hagedoorn Bouwgroep. De werkwijze 

van Coen Hagendoorn past bij onze 

gewenste bedrijfsvoering en onze 

kernwaarden. Coen Hagedoorn heeft 

zich in mei gepresenteerd aan 

huurdersorganisatie Houdt Zicht en 

de vragen die daar leefden naar 

tevredenheid beantwoord.

Alles loopt. Toch moeten we u melden 

dat de ingangsdatum verder 

opschuift. We hebben meer tijd nodig 

om de automatisering goed in te 

richten en de systemen van WVH en 

Coen Hagedoorn te koppelen. Een 

goede afstemming is daarbij essenti-

eel. Daarom is het niet handig om 

tijdens de bouwvakantie te starten. 

We koersen nu aan op september. 

Natuurlijk informeren we u over de 

definitieve datum en over wat deze 

verandering voor u betekent.

■

Sloop Tasmanweg 159-161 
gestart
In de week van 19 juni is begonnen 

met de sloop van de door brand 

onbewoonbaar geworden woningen 

Tasmanweg 159 en 161. Als eerste  

zijn de sloopwerkzaamheden aan de 

binnenkant van de woningen 

uitgevoerd. Als die klaar zijn, start de 

ruwe sloop met machines. Naar 

verwachting is het werk voor de 

bouwvak helemaal afgerond.

Dat de sloop zo lang op zich heeft 

laten wachten, kwam door de 

uitkomst van het Flora- en fauna-

onderzoek. Uit dit wettelijk verplichte 

onderzoek bleek dat de gierzwaluw in 

deze woningen nestelt. Ook vleer-

muizen zouden de woningen als 

verblijfplaats kunnen gebruiken. Dit 

zijn beschermde diersoorten. Daarom 

moesten we ontheffing aanvragen 

voor de sloop. 

Wat gebeurt er na de sloop?

WVH wil twee vergelijkbare een-

gezinswoningen terugbouwen. De 

bouw van slechts twee woningen is 

relatief erg duur. Daarom hebben we 

gezocht naar alternatieve bouw-

methodes met, ook voor slechts twee 

woningen, lagere bouwkosten. We 

hebben die wel gevonden. Maar tot 

nu toe hebben we geen oplossing die 

ook op goedkeuring van de 

gemeente kan rekenen. Wij vinden 

betaalbaarheid van de woningen 

belangrijk. Daarom zoeken we verder 

naar mogelijke oplossingen.

■

Mini-bibliotheek in 
Zichtflats
In april zijn in de entreehal van de drie 

Zichtflats zogenaamde bibliotheek-

kastjes opgehangen. Dit gebeurde op 

initiatief van mevrouw M. Abrahamsz. 

Zij woont in de flat Duinzicht. “Ik 

kwam op het idee omdat er regel-

matig boeken op de bank in de hal 

lagen. Bewoners legden daar boeken 

die ze bijvoorbeeld zelf hadden 

gelezen en wilden delen met andere 

bewoners. Toen dacht ik, zou het  

niet leuk zijn om dit te stimuleren met 

een speciaal kastje?” Mevrouw 

Abrahamsz stapte met haar idee 

eerst naar de huismeester en de 

Flat commissie, en daarna naar WVH. 

Op verzoek van WVH zocht zij naar 

een geschikt kastje. WVH kocht een 

exemplaar voor alle vier de hoog-

bouwflats. In de Zichtflats hangen ze 

al, in de Houtmanflat gebeurt dit na 

afronding van het groot onderhoud.

Mevrouw Abrahamsz zorgt ervoor 

dat in het kastje in haar flat steeds 

nieuw ‘aanbod’ te vinden is. “Ik krijg 

van allerlei kanten boeken. Die 

bewaar ik in de kelder. Zodoende kan 

ik boeken die lang in het kastje staan, 

verwisselen door andere exemplaren. 

Verder leg ik er ook tijdschriften in. 

Alleen voor mannen is er nog weinig 

aanbod. Dus als mensen nog boeken 

over hebben over bijvoorbeeld 

schepen of andere onderwerpen 

waar mannen in geïnteresseerd zijn, 

houd ik me aanbevolen. Van andere 

bewoners hoor ik dat ze het een leuk 

initiatief vinden. Ik merk dat de 

boeken nu meer rouleren. Je ziet ook 

dat mensen bij het kastje blijven staan 

en een praatje met elkaar maken.  

Dat vind ik leuk. Zo draagt het kastje 

eraan bij dat bewoners elkaar beter 

leren kennen en er meer saam-

horigheid is. Dat vind ik belangrijk. 

Zeker omdat dit een 55+-flat is.”

■
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Mevrouw Abrahamsz
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Achtergrond

Wat is huurbeleid eigenlijk?

“In het huurbeleid staan de regels 

voor de hoogte van de huren. We 

gebruiken de huuropbrengsten voor 

het onderhoud van onze woningen en 

om nieuwe woningen te bouwen. 

Maar ook om de verplichte heffingen 

en belastingen te betalen en onze 

organisatie draaiende te houden. Die 

kosten stijgen ieder jaar. Daarom 

mogen wij ook de huren verhogen. 

De overheid stelt regels voor de 

huurverhoging van sociale 

huurwoningen.”

Wat wil WVH bereiken met het 

nieuwe huurbeleid? En welke keuzes 

horen daarbij?

“Voorop staat betaalbaarheid. WVH 

wil zorgen voor voldoende huur-

woningen voor mensen met een laag 

inkomen. Daarom vragen we voor 

onze woningen ook niet de maximale 

huurprijs. Die wordt bepaald door de 

kwaliteit van de woning. Gemiddeld 

vragen wij 70% van de maximale 

huurprijs. De gemiddelde huurprijs 

voor al onze woningen (sociale en 

vrije sector) is € 532. Als we de 

maximale huurprijs zouden vragen, 

dan zou dat gemiddelde voor al onze 

woningen € 771 zijn. Onze huurders 

ontvangen dus een huurkorting. 

Overigens mag een sociale huur-

woning niet duurder zijn dan € 711.” 

“Voor de jaarlijkse huurverhoging 

volgen we het landelijke huurbeleid. 

De overheid stelt de grenzen voor  

de huurverhoging voor sociale 

woningen. Wij hebben gekozen om 

niet de maximale huurverhoging van 

2,8% toe te passen. Bij ons was de 

huurverhoging maximaal 1,9%. En veel 

huurders kregen een lagere huur-

verhoging. Zo houden we de huren in 

Hoek van Holland betaalbaar.”

“Dit jaar hadden we verschillende 

huurverhogingspercentages. Dat is 

omdat we willen zorgen dat dezelfde 

woningen ook dezelfde huurprijs 

krijgen. Nu is dat niet zo. Huurders die 

lang in een woning wonen, betalen 

vaak een lagere huur dan buren die er 

later zijn komen wonen. We willen de 

verschillen in huurprijs voor dezelfde 

woningen kleiner maken. Dat gaat 

heel langzaam. Het duurt gemiddeld 

18 jaar voordat mensen die nu een 

veel lagere huur betalen, op hetzelfde 

niveau zitten als hun nieuwe buren.”

“Dit jaar hebben we voor het eerst 

ook een inkomensafhankelijke 

huurverhoging toegepast. Daarbij 

Nieuw huurbeleid
gericht op betaalbaar wonen

Vorig jaar hebben we een nieuw ondernemingsplan vastgesteld. Aan de hand 

daarvan hebben we dit jaar ons huurbeleid vernieuwd. Het nieuwe beleid staat  

in het teken van het betaalbaar houden van onze sociale huurwoningen. Ons  

huur beleid volgt vooral de nieuwe regels van de overheid. Anne-Marieke Olsthoorn 

en Olof Rust van de afdeling Wonen vertellen erover.



Houdt Zicht over het nieuwe huurbeleid
WVH heeft het nieuwe huurbeleid besproken met Houdt Zicht. 
Houdt Zicht heeft er een positief advies over uitgebracht. Voorzitter 
Xander van de Scheur licht dit besluit toe.

“Sinds de vernieuwing van Houdt Zicht houdt de werkgroep 

Wonen zich bezig met het huurbeleid. Deze werkgroep is 

van het begin af aan betrokken geweest. Als Houdt Zicht 

hebben we eerst zelf gekeken naar het conceptbeleid. 

Daarna heeft WVH een presentatie gegeven. De leden van 

de werkgroep vonden dat heel verhelderend. Huurbeleid en 

de bijbehorende begrippen zijn toch ingewikkeld. De uitleg 

hoe WVH tot een huurverhogingspercentage komt en over 

de begrippen uit het huurbeleid, heeft veel duidelijk 

gemaakt. Het is prettig dat de werkgroepleden op deze 

manier hun kennis vergroten. Daardoor kunnen we beter 

van gedachten wisselen over dit soort onderwerpen. Met 

elkaar. En met WVH.”

“Een belangrijk discussiepunt met WVH was de inkomens-

afhankelijke huurverhoging. Als Houdt Zicht zijn we altijd 

tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging geweest. 

Wij vinden dat als iemand een hogere huur moet gaan 

betalen, daar een betere woning tegenover moet staan.  

Als argument wordt wel eens gebruikt dat inkomens-

afhankelijke huurverhoging mensen in een ‘te goedkope’ 

huurwoning aanzet om te verhuizen. Wij vinden dat dit in 

Hoek van Holland niet opgaat. De mogelijkheden om te 

verhuizen naar een andere woning zijn namelijk beperkt.”

“Dit jaar verliep de discussie anders. Tijdens de presentatie 

werd duidelijk dat WVH haar best doet en ook echt actie 

onderneemt om de woningen betaalbaar te houden en 

bereikbaar voor mensen met lage inkomens. Dat maakt dat 

wij het gerechtvaardigd vinden om eenmalig iets meer huur 

te vragen van mensen met hogere inkomens. Hoewel 

40.000 euro nog steeds niet erg hoog is natuurlijk.”

■
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maken we gebruik van de ruimte die 

het landelijk huurbeleid aan woning-

corporaties geeft. We vinden dat we 

meer huur mogen vragen van 

huurders met een inkomen boven de 

grens voor sociale huurwoningen. Dat 

geeft ons mogelijkheden om 

voldoende woningen beschikbaar te 

houden voor mensen met de laagste 

inkomens. Overigens betreft het maar 

een kleine groep van onze huurders, 

bijna 14%. Het gaat alleen om mensen 

met een jaarinkomen vanaf € 40.349. 

En mensen die AOW krijgen, zijn 

uitgesloten. Net als gezinnen van vier 

personen of meer.”

Zijn er veel reacties van huurders 

gekomen op de aankondiging van de 

huurverhoging?

“Nee, eigenlijk niet. Enkele huurders 

die een inkomensafhankelijke 

huurverhoging kregen, reageerden 

dat hun inkomen al in 2016 was 

gedaald. Als zij dat konden laten zien 

met de juiste gegevens, konden wij 

de huurverhoging aanpassen. Maar 

verder zijn er eigenlijk geen vragen 

gekomen. Misschien is dat te danken 

aan de uitgebreidere uitleg die we 

hebben meegestuurd. Dat was mede 

op verzoek van Houdt Zicht. En heeft 

u alsnog vragen? Maak dan gerust 

een afspraak. Dan geven we verdere 

uitleg.”

“Meer achtergrondinformatie vindt u 

op onze website, wvhwonen.nl, huur 

en huur betalen/huurverhoging. 

Huurbeleid is ingewikkeld. Maar we 

zetten dit echt in om de sociale 

huurwoningen zo eerlijk mogelijk te 

verdelen. Bij WVH gebeurt al het 

rekenwerk door eigen medewerkers. 

Ook het opstellen en inpakken van de 

aankondigingsbrieven doen we zelf. 

Het is ieder jaar weer een grote klus. 

Dankzij ieders inzet is het gelukt om 

alles op tijd klaar te krijgen.”

■

Xander van de Scheur

Anne-Marieke Olsthoorn
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Joke
Hesselink

Gewoon goed wonen volgens…

Creatief bezig zijn en van niets iets 

maken. Dat is de passie van Joke 

Hesselink. Voorheen kluste ze elk  

vrij uurtje in haar schuur en  

op haar boot. De overgang  

naar haar huidige woning in  

de flat Duinzicht was dan ook  

groot. Maar met haar  

hobbykamer én een  

werkplaats bij  

Humanitas, heeft ze  

haar draai weer  

gevonden.  

“Ik woon hier naar  

mijn zin.” 
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Ik geniet 
ervan als mijn 

mijn kleinzoon met 
een stuk boomstam 
thuiskomt en zegt: 
‘Daar kan mijn oma 
wel iets moois van 
maken.’

Aan de inrichting van de woning van 

Joke Hesselink is haar creativiteit af te 

lezen. “Ik zie overal iets in”, zo vertelt 

ze. “Van een loden pijp heb ik een 

lamp gemaakt door er allemaal 

gaatjes in te boren. Als ik op het 

strand een stuk hout vind, neem ik het 

mee om er iets van te maken. En met 

dopjes van bierflesjes heb ik het blad 

van een tafeltje gemozaïekt. Soms 

word ik ook door anderen op ideeën 

gebracht. Zo zat bij de licht therapie 

eens een mevrouw in de wachtkamer 

te punniken. Zij vertelde wat ze 

daarmee doet. Dat ben ik toen thuis 

ook gaan uitproberen. Mijn kleinzoon 

daagde me uit: ‘Oma, je kan nooit een 

sliert tot op de grond punniken’. Nou, 

dat lukte me wel. En nu ligt er een 

ontzettend leuk kleed op tafel.”

Bijzondere hobby

Meest bijzonder is misschien wel haar 

hobby om botjes of mergpijpen waar 

je soep mee kookt te verwerken tot 

sieraden en gebruiksvoorwerpen. 

“Die botten krijg ik van allerlei 

mensen. Ik kook ze uit en dan ga  

ik ermee aan de slag. Daar ben ik 

uren, dagen mee bezig. Ik zaag er 

bijvoorbeeld een plakje van af en dat 

ga ik dan schuren ‘tot ik een ons 

weeg’. Door het schuren, gaat het 

glimmen en wordt het steeds mooier. 

Helemaal geschuurd is het net ivoor. 

Aan de hand van de vorm en 

structuur van het bot, beslis ik wat ik 

ervan maak. Dat kan een hanger voor 

aan een ketting zijn of een ander 

sieraad.  

Nu ben ik bezig met een groter bot 

en daar maak ik bijvoorbeeld een 

brievenopener van. Wat het wordt, 

weet ik pas als ik ermee bezig ben 

want de structuur zie je pas 

gaandeweg.” 

Op de vraag hoe deze hobby is 

ontstaan, antwoordt Joke: “Gewoon, 

uit mezelf. Ik maak nu eenmaal dingen 

van van alles. Ik ben er gewoon mee 

begonnen. Op een gegeven moment 

heb ik op internet de vraag gezet hoe 

ik een afzuigapparaat kon maken. 

Want al dat schaven en schuren geeft 

veel schaafsel en stof. Zo ben ik in 

contact gekomen met mensen die het 

verwerken van botten als hobby 

hebben. Een meneer in Purmerend 

die bij een vereniging zit, geeft me nu 

regelmatig tips. Bijvoorbeeld over het 

gebruik van bepaalde gereed-

schappen. Die botten zijn keihard. Dus 

als je probeert een gaatje te maken 

met een gewoon boortje, smelt dat 

gewoon weg. Hij geeft dan door 

welke boortjes wél geschikt zijn.”

“Ik ben nu 74 en doe dit al sinds m’n 

vijftigste”, gaat Joke verder. “Ik 

verkoop niks en maak ook niks in 

opdracht, het is puur voor mijn 
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plezier. In mijn logeerkamer heb ik 

een workmate met een dremel om te 

slijpen en te polijsten. Ernaast staat 

een stofzuiger voor de afzuiging. Dit 

alles gebeurt in goed overleg met de 

huismeester en mijn buren want ik wil 

geen geluidsoverlast veroorzaken. Als 

je in een flat woont, is het logisch dat 

je rekening houdt met je buren.”

Nog een plek voor haar creativiteit

Joke heeft bovendien nog een 

andere plek waar ze haar creativiteit 

kwijt kan: de hobbyclub van Vitis 

Welzijn. “Mijn verhuizing naar de flat 

was noodgedwongen, omdat ik slecht 

ter been ben. Toen ik hier zes jaar 

geleden kwam wonen, was dat enorm 

wennen. Het eerste half jaar voelde ik 

me opgesloten en had ik het helemaal 

niet naar mijn zin. Ik werd er depres-

sief van. Daarover ben ik in gesprek 

gegaan met medewerkers van Vitis. 

In die periode werd door Vitis een 

hobbyruimte gerealiseerd in De Brink 

van Humanitas. Een mevrouw van 

Vitis wees me daarop. En gelukkig 

maar, want daar kan ik dingen maken 

waarvoor ik thuis geen ruimte heb of 

niet de juiste gereedschappen. Pas 

geleden heb ik bijvoorbeeld een 

pianootje gemaakt voor de zangclub 

waar ik lid van ben. Iedereen die het 

leuk vindt om te hobbyen, kan elke 

dinsdag en donderdag in deze 

werkplaats terecht. Er is gereedschap 

en er zijn vrijwilligers voor de 

begeleiding. Komt er bijvoorbeeld 

iemand die hout wil versieren door 

het in te branden, dan wordt gekeken 

wie hem of haar daarbij kan helpen. 

De hobbyclub draait met vrijwilligers 

en met subsidie. Er wordt alleen een 

vrijwillige bijdrage gevraagd.”

Joke wil nog iets onder de aandacht 

brengen. “Iedere derde donderdag 

van de maand is in de werkplaats het 

‘Repair Café’. Daar kun je hulp krijgen 

om spullen of kleding te repareren. Er 

is bijvoorbeeld een fietsenmaker die 

helpt met reparaties aan fietsen en 

rollators. Er is ook iemand die helpt 

om kapotte naaimachines te maken. 

Er worden voetenbankjes opnieuw 

gestoffeerd, klokken en koffiezet-

apparaten gerepareerd, noem maar 

op. Mensen moeten zelf materialen 

meenemen en kunnen vrijwillig een 

donatie doen, maar verder is het 

gratis.”

Al met al is Joke tevreden over hoe 

ze nu invulling kan geven aan haar 

hobby’s. “Nu ik ouder word, kan ik 

geen zware dingen meer doen. Mijn 

grote gereedschappen heb ik daarom 

weggedaan. Ik geniet nu van andere 

dingen. Bijvoorbeeld als mijn 

kleinzoon met een stuk boomstam 

thuiskomt en zegt: ‘Daar kan mijn 

oma wel iets moois van maken.’ Dan 

zijn we een halve dag bezig met 

zagen en schuren. Soms wordt het 

niks, maar dat geeft niet. We zijn dan 

toch heerlijk bezig geweest samen.”

■

Ik ben 
gewoon 

begonnen met deze 
hobby. Ik zie nu een-
maal overal iets in en 
maak dingen van van 
alles.
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Heeft u een huis met een tuin? Dan weet u dat er 
zeker in de lente en de zomer altijd wel iets te 
doen is. Tuinonderhoud hoort bij een tuin. Veel 
huurders beleven daar ook veel plezier aan. Maar 
af en toe komen we tuinen tegen die slecht 
worden onderhouden. Tuinen waar het onkruid 
groeit en bloeit, waar niet is gesnoeid of die als 
opslagplaats worden gebruikt. Actie is dan 
geboden. 

Tips over tuinieren

Het bijhouden van de tuin valt onder ‘klein dagelijks 

onderhoud’. We verwachten daarom dat u als huurder 

zorgt dat uw tuin een verzorgde indruk maakt. Wilt u tips 

over tuinieren? Op internet is veel informatie te vinden.  

Zo vindt u op de site www.tuinen.nl uitgebreide informatie 

over onder andere beplanting en onkruid weghalen. Op 

deze site staan ook een snoeikalender en instructievideo’s 

over snoeien. Een ander voorbeeld is de website  

www.tuinadvies.nl. Onder het kopje ‘tuinieren’ vindt u  

bij ‘Aan de slag’ allerlei tuintips.

Bent u tijdelijk niet in staat om uw tuin goed te onder-

houden? Meld het bij WVH, dan zoeken we een oplossing. 

U kunt ook contact opnemen met De VraagWijzer en naar 

de Klussendienst van Vitis Welzijn vragen. De VraagWijzer 

zit aan de Prins Hendrikstraat 161 en is telefonisch te 

bereiken via nummer 14 010.

WVH heeft een tuinbeleid

Omdat wij woningeigenaar zijn, kunnen buurtbewoners ons 

aanspreken als de aanblik van uw tuin te wensen overlaat. 

Een verwaarloosde tuin kan afbreuk doen aan het woon-

genot van omwonenden. WVH is verantwoordelijk voor het 

woongenot van alle huurders. Vandaar dat medewerkers 

van onze afdeling Wonen regelmatig een rondje maken om 

het tuinonderhoud te controleren. Is er iets aan te merken 

op uw tuin, dan bellen zij bij u aan. Met de vraag om de tuin 

weer netjes te maken. In de meeste gevallen wordt ‘het 

probleem’ daarmee al opgelost. 

In een enkel geval loopt het wat moeilijker. Een huurder 

geeft geen gehoor aan onze vraag om de tuin in orde te 

maken. Voor die situaties heeft WVH een vaste werkwijze. 

We sturen de betreffende huurder een brief. Daarin staat 

het verzoek de tuin binnen een redelijke termijn netjes te 

maken. We controleren of dit gebeurt. En meestal is dat 

gelukkig het geval.

■

Uw tuin als
visitekaartje

voor de buurt
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Interview

De afgelopen periode heeft huurders organisatie Houdt Zicht een stevige ontwikkeling 

doorgemaakt. WVH hecht aan goed overleg met haar huurders en is heel blij met die 

ontwikkeling. Daarom – kort na de lancering van de nieuwe website van Houdt Zicht – 

een gesprek met Leen van Esch, bestuurslid en Anda Ros, de net aangestelde 

secretaris.

Nieuwe energie

Een groot compliment aan Houdt Zicht is op zijn plaats: wat 

is de nieuwe website mooi geworden. Heel overzichtelijk en 

informatief! “Ja hè!”, reageert Leen trots. “De website is 

een prachtig resultaat van de vernieuwingsslag die Houdt 

Zicht maakt. We werken nu met het huurdersplatform als 

stevige vertegenwoordiging van de achterban. En er zijn 

drie werkgroepen die zich elk met een ander onderwerp 

bezighouden: Wonen, Vastgoed en Communicatie. Houdt 

Zicht zet zich al jaren in voor de belangen van alle huurders 

van WVH, maar heeft nu veel betere ‘gereedschappen’ om 

mee aan de slag te gaan.”

Op de vraag welke stappen allemaal gezet zijn om hier te 

komen, geeft Leen aan dat er heel veel tijd en energie in 

gestoken is. “We hebben met elkaar Houdt Zicht opnieuw 

op de kaart gezet. Behalve de nieuwe website, brieven aan 

alle huurders, bijeenkomsten met huurders, een aan-

meldkaart voor nieuwsbrieven en een nieuwe structuur in 

het overleg met WVH. Daar moet ik wel bij zeggen dat we 

het niet gered hadden zonder de fantastische hulp van Sera 

Koolmees.” (Sera werkt bij het bureau dat Houdt Zicht in dit 

traject heeft bijgestaan, red.) Leen vervolgt: “We zijn echt 

heel blij dat WVH ons in staat stelde om deze inhaalslag te 

maken!”

Leen is naast bestuurslid ook trekker van de werkgroep 

Communicatie. Hij vertelt over die rol: “We zijn in de 

afgelopen periode vooral druk geweest met onze  

Vernieuwd Houdt Zicht roept u op:
denk en doe mee!

Anda Ros, secretaris Houdt Zicht
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communicatie naar huurders en met WVH. De komende tijd 

komt er ook meer focus op de communicatie tussen de 

werkgroepen van Houdt Zicht en de nieuwe mensen die 

zich bij het bestuur en het huurdersplatform hebben 

aangesloten.”

Professionalisering en echte inspraak

Nu het nieuwe Houdt Zicht staat, is afscheid genomen van 

het bureau dat tijdens het vernieuwingstraject onder-

steunde. Met dat afscheid is een nieuw gezicht welkom 

geheten: Anda Ros. Zij zal vanaf nu Houdt Zicht twee dagen 

per maand professioneel ondersteunen. Hoe is zij bij Houdt 

Zicht terecht gekomen?. “Ik heb 13 jaar voor een Rotter-

damse woningcorporatie gewerkt. Ik hield mij daar bezig 

met de strategische keuzes voor de woningvoorraad en het 

huurbeleid, maar ook met participatie en leefbaarheid. Ik 

ontdekte dat ik die laatste twee onderwerpen eigenlijk het 

allerbelangrijkste vond. Bij een corporatie moet het – naast 

de zorg voor de woningen – vooral om het wonen en de 

huurders draaien! Na die periode bij de corporatie ben ik 

voor mezelf begonnen. Ik werk nu als freelancer, onder 

andere als ondersteuner van huurdersorganisaties. Maar ik 

zet me bijvoorbeeld ook in voor de Kledingbank van 

Rotterdam. Bij de Kledingbank worden herbruikbare kleding 

en schoenen doorgegeven aan mensen die het hard nodig 

hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen.” Op de vraag 

wat haar drijfveren zijn in het werk antwoordt ze direct: 

“Echte invloed en inspraak van mensen, geen papieren 

tijgers! Als een corporatie echte inspraak al bij de vorming 

van haar beleid mogelijk maakt, dan ontstaat vertrouwen. 

En als dat er is, kun je samenwerken, uitwisselen en elkaar 

inspireren. Maar er zijn heel veel gespreksonderwerpen. 

Een huurdersorganisatie die echt goed mee wil denken en 

doen, moet keuzes maken: focussen op de dingen die 

belangrijk zijn voor huurders. Met de professionaliserings-

slag die Houdt Zicht nu maakt, kan zij doorgroeien naar een 

kwalitatieve en gelijkwaardige samenwerkingspartner van 

WVH. Als je als corporatie en huurdersorganisatie elkaars 

waarde ziet, kun je elkaar ook echt versterken. Ik vind het 

prachtig dat ik met mijn kennis en ervaring in de volkshuis-

vesting Houdt Zicht daarbij kan helpen.” 

Wat kunnen huurders zelf doen?

Leen: “Het is belangrijk dat huurders weten wat er speelt en 

waar Houdt Zicht mee bezig is. Andersom is het fijn dat 

Houdt Zicht weet wat er leeft onder huurders. Zij kunnen 

zich daarom aanmelden voor de nieuwsbrief van Houdt 

Zicht. Dat kan via de speciale kaart die huurders al 

ontvangen hebben en nog verkrijgbaar is bij Houdt Zicht en 

WVH. Aanmelden kan ook via de website: www.houdtzicht.

nl. De website is sowieso de moeite waard om regelmatig 

te bezoeken. Wil je als huurder actiever zijn en meepraten, 

dan kun je je ook aansluiten bij het huurdersplatform of één 

van de werkgroepen. Ook daarover is meer informatie te 

vinden op onze website.” Anda vult nog aan: “Wonen is 

super belangrijk voor een mens. Daarover meedenken doet 

er dus toe! Iedereen kan een bijdrage leveren op zijn of 

haar eigen manier. Sluit je vooral aan!”

Voor meer informatie: ga naar www.houdtzicht.nl of stuur 

een e-mail naar info@houdtzicht.nl.

■

Bestuur Houdt Zicht, v.l.n.r.: Monica de Swaaf, Arij Moerman, 

John de Vos, Leen van Esch, Richard van Klink en  

Xander van de Scheur

Leen van Esch bestuurslid Houdt Zicht
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Wil je jezelf eerst voorstellen?

“Mijn naam is Martin Mud. Ik ben zeven 

jaar samen met mijn partner Angela, 

niet getrouwd en nog geen kinderen. 

Samen wonen we in het groene dorp 

Rhoon-Portland, nabij de Oude Maas 

en de Rhoonse Grienden. Het werken 

en wonen in een dorpse omgeving 

heeft altijd mijn voorkeur gehad. Ik vind 

dat inwoners van een dorp net even 

een stukje meer passie hebben voor 

hun omgeving.”

Wat is je functie bij WVH en wat houdt 

die in?

“Ik ben projectmedewerker Vastgoed. 

Ik ben verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het niet-planmatig 

onderhoud (NPO) en het planmatig 

onderhoud (PO). NPO is het onder-

houd dat nodig is om leeggekomen 

woningen weer verhuurklaar te maken. 

Ook het behandelen van ingewikkelde 

reparatieverzoeken valt onder NPO. 

PO is onderhoud dat over een langere 

periode wordt ingepland. Daar horen 

ook projecten bij waar meerdere 

PO-onderhoudswerkzaamheden bij 

elkaar gevoegd zijn. Zoals groot 

onderhoud waarbij de keuken, de 

beglazing en de deuren worden 

vervangen, waarna ook nog wordt 

geschilderd.”

Hoe lang werk je bij WVH? En in je 

huidige functie?

“Ik ben in december 2007 begonnen 

op de afdeling onderhoud als werk-

voorbereider planmatig onderhoud. In 

januari 2016, na de reorganisatie, is 

mijn oude functie samengevoegd met 

de functie van klachten- en mutatie-

opzichter. Als projectmedewerker 

Vastgoed heb ik nu een meer complete 

functie.”

Wat vind je het leukste aan je functie?

“Mijn werk is enorm veelzijdig. Geen 

dag is hetzelfde. Het ene moment ben 

ik bezig met het beantwoorden en 

verwerken van verzoeken van huurders 

die hun woning willen veranderen of 

een stukje extra luxe willen geven. Met 

dat deel van mijn werk help ik een 

individuele huurder zijn woongenot te 

vergroten. Het andere moment ben ik 

bezig met bijvoorbeeld schilderwerk 

van een complex. Of het aanbrengen 

van isolerende maatregelen waardoor 

de energielasten omlaag gaan. 

Daarmee zet ik me in voor het 

woongenot van een grote groep 

huurders.”

“WVH is een sociale huisvester. We 

hebben veel klanten met een niet al te 

dikke beurs. Verder hebben we ook 

best veel huurders die het door 

persoonlijke omstandigheden niet 

makkelijk hebben. Het mooie van mijn 

werk is dat ik vaak met relatief weinig 

inspanning een huurder verder op weg 

kan helpen. Met een woning waar hij 

weer voor lange tijd met plezier kan 

wonen.”

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: 

Martin Mud

De werkdag van…
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Pareltje 
     in ons bezit
In het eerste jaar van mijn studie Bouwkunde aan  

de TU Delft maakten we een excursie naar architec-

tonische hoogstandjes in Rotterdam en omgeving. We bezochten diverse 

bouw werken van de architect J.J.P Oud. Bijvoorbeeld de woningbouw-

projecten de Kiefhoek en het Witte Dorp in Rotterdam. Ook Hoek van 

Holland stond op het programma. Daar konden wij als jonge architectuur-

studenten de woningen aan de 2e Scheepvaartstraat bewonderen. 

Architect Oud ontwierp die in de jaren 20 van de vorige eeuw in de voor 

hem zo karakteristieke ‘witte’ stijl. 

Als architectuurliefhebber heb ik altijd een grote interesse gehad voor de 

architectuur uit die periode. En dan in het bijzonder voor het werk van 

architecten rond de kunstbeweging De Stijl. Ik bewonder vooral architect 

Oud. Als één van de eerste Nederlandse architecten paste hij de theorieën 

en ontwerpprincipes van De Stijl toe op woningen voor de ‘gewone man’. 

Géén museum, maar woningen waar huurders met plezier wonen

Het zal u niet verbazen dat ik als directeur super trots ben dat WVH de 

Oud-woningen in Hoek van Holland als Rijksmonument in haar bezit heeft. 

En vooral, dat daar nog steeds huurders met veel plezier kunnen wonen. 

Want ondanks zijn monumentstatus is het blokje woningen géén museum, 

maar nog steeds in gebruik in zijn oorspronkelijke functie. Wel zijn de 

woningplattegronden bij een grote renovatie in de jaren negentig 

aangepast aan de eisen van deze tijd. Maar het karakteristieke uiterlijk van 

de woningen is niet aangetast.  

Het bezit van een Rijksmonument is niet vrijblijvend. Het brengt ver-

plichtingen met zich mee. Je kunt niet volstaan met  gewoon onderhoud. 

Het in stand houden van dit bijzondere blokje woningen vraagt extra 

aandacht, zorg en inspanning. Daarom is bij het recente groot onderhoud 

ook een deskundig renovatiearchitect betrokken. De welstandscommissie 

en monumentenzorg keken streng mee. Maar deze extra inspanningen 

hebben wij er als WVH graag voor over om dit pareltje in ons bezit ook 

voor het nageslacht in al zijn glorie te behouden.

François Claessens

Column
Heb je in je werk contact met klanten?

“Ja, ik heb veel contact met huurders. 

Ik kom bijvoorbeeld bij mensen thuis 

kijken als zij aangeven dat onderhoud 

niet naar behoren is uitgevoerd. Of om 

uitgevoerd werk te controleren. Ik doe 

inspecties bij huurders die de huur 

hebben opgezegd. En ook huurders 

die hulp nodig hebben om hun woning 

op te knappen, kunnen bij mij terecht.”

“Het werk heeft natuurlijk ook zijn 

minder leuke kanten. Reparatie-

verzoeken of verzoeken om de woning 

te veranderen kunnen niet altijd 

gehonoreerd worden. Het vertellen van 

een ‘nee’ leidt vaak tot teleurstelling of 

ongeloof bij de huurder. Helaas kunnen 

wij niet alles (kosteloos) laten doen. 

WVH heeft een duidelijk onderhouds-

beleid zodat ieder dezelfde rechten 

maar ook plichten heeft. Dit beleid en 

het ‘Besluit kleine herstellingen’ uit het 

burgerlijk wetboek geven mij hand-

vaten waarmee ik mijn werk in het veld 

kan uitvoeren. Daarnaast probeer ik 

mijn werk met een gezonde dosis 

menselijkheid te doen. Met oog voor 

iemands persoonlijke situatie en op 

een manier die past bij het dorpse 

karakter hier.”

“Met deze werkwijze probeer ik 

iedereen op dezelfde manier te 

behandelen en te woord te staan. En 

zo mijn steentje bij te dragen aan een 

mooiere Hoekse samenleving.”

■
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Samen voor de buurt

Het is u waarschijnlijk bekend: WVH bouwt nieuwe 

appartementen aan de Prins Hendrikstraat/Jolinkstraat. 

Het duurt nog even voordat de bouw van start kan.  

We hopen dat rond de jaarwisseling de eerste paal kan 

worden geslagen. Totdat het zover is, geven een  

muurschildering en een bloemenpluktuin letterlijk kleur 

aan de nieuwbouwlocatie. En dat is mede te danken aan 

de mooie samenwerking tussen een aantal actieve 

bewoners, gemeente en WVH.

Nieuwbouwlocatie
opgefleurd

met initiatieven van bewoners

Ideeënwedstrijd 

“We vonden het zonde om het terrein 

tot de start van de bouw ongebruikt 

te laten. Daarom schreven we een 

ideeënwedstrijd uit onder huurders 

en omwonenden. We vroegen naar 

ideeën voor een tijdelijke invulling”, 

aldus François Claessens. “Dit leverde 

verschillende suggesties op. WVH 

koos voor de bloemenpluktuin. Dit 

idee werd door twee inzenders 

genoemd en past goed bij het 

tijdelijke karakter van het terrein.” Eén 

van de idee-indieners is huurder 

Margo Voorhaar. “Tijdens het Oerol 

festival op Terschelling kwam ik langs 

Margo Voorhaar kwam met het idee voor de bloemenpluktuin



François Claessens en Margo Voorhaar openden de pluktuin samen met 
vicevoorzitter van de gebiedscommissie Hoek van Holland Peter Stok
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bermen vol kleurige bloemen. Dat 

was zo’n leuk gezicht. Toen WVH  

de oproep deed om ideeën aan te 

dragen voor het nieuwbouwterrein, 

moest ik daaraan denken. Zodoende 

heb ik het plan voor de aanleg van 

een pluktuin ingediend.”

 

WVH nodigde Margo uit om mee te 

denken over het ontwerp van de 

bloemenpluktuin. Zij kwam met het 

idee om een link te leggen met de 

gesloopte Korrelbetonwoningen. 

Waar de woningen stonden, zijn hoge 

sierbloemen ingezaaid. Op de plek 

van de voormalige tuinen komen 

lagere bloemen. En waar vroeger de 

entrees waren, zijn (schelpen)paden 

aangelegd. De gemeente stelde 

bankjes ter beschikking. Zo kunnen 

buurtbewoners de tuin ook als 

ontmoetingsplek gebruiken. Verder 

heeft Margo bij de gebiedscommissie 

een bewonersinitiatief ingediend voor 

plukactiviteiten in de tuin. “Als de 

bloemen goed in bloei staan, wil ik 

plukmomenten voor kinderen 

organiseren. Van de bloemen maken 

we boeketjes. En die brengen we dan 

langs bij bijvoorbeeld ouderen die 

moeilijk zelf naar de pluktuin kunnen 

komen.”



Voorlopig 
ontwerp 
nieuwbouw 
bijna klaar
In maart organiseerde WVH 

participatiebijeenkomsten 

voor de nieuwbouw in  

de Prins Hendrikstraat/

Jolinkstraat. We willen  

de circa 70 nieuwe levens-

loopbestendige huur-

appartementen optimaal 

laten aansluiten op de 

vraag. Huurders en om - 

wonenden konden ideeën 

aandragen, vooral over de 

indeling van de woningen en 

welke sfeer ze het beste bij 

het uiterlijk van de nieuw-

bouw vinden passen. WVH 

neemt deze inbreng mee in 

het ontwerp. In een later 

stadium willen we ook met 

geïnteresseerden in gesprek 

over hoe mensen hier straks 

met elkaar willen wonen.

De architect verwerkt de 

opmerkingen en suggesties 

die zijn gedaan tijdens de 

twee bijeenkomsten op  

7 en 28 maart. We laten 

binnenkort een voorlopig 

ontwerp van de nieuwbouw 

zien. De presentaties van 

beide participatie-

bijeenkomsten kunt u vinden 

op onze website:  

wvhwonen.nl, projecten, 

Prins Hendrikstraat/

Jolinkstraat.

Kleurrijk Hoek van Holland

Ondertussen had buurbewoner en 

kunstenaar Sam Game ook een idee 

voor de nieuwbouwlocatie. Hij vertelt: 

“Na de sloop kwam de kopgevel van 

het naastgelegen blok Korrelbeton-

woningen vrij in het zicht. Een 

prachtige muur voor een kunstwerk.” 

Samen met Kim van Oosten werkte 

Sam dit idee uit. Ook zij dienden een 

bewonersinitiatief in om hun idee te 

realiseren. En dat lukte. Via het 

project ‘Kleurrijk Hoek van Holland’ 

organiseerden ze in de groepen 7 en 

8 van de Hoekse basisscholen 

schilderworkshops. De kinderen 

schilderden typisch Hoekse onder-

werpen. Deze tekeningen vormden 

de basis voor het ontwerp dat Sam, 

na overleg met WVH, op de gevel 

schilderde.

Feestelijke onthulling en opening

Op 2 juni werden tuin en muur-

schildering feestelijk geopend en 

onthuld. Buurtbewoners, leden van  

de gebiedscommissie en huurders-

organisatie Houdt Zicht, betrokkenen 

en belangstellenden woonden de 

festiviteiten bij. De beschilderde gevel 

ontlokte meteen al enthousiaste 

reacties. Aanwezigen noemden het 

kunstwerk ‘fris’, ‘herkenbaar’, ‘knap 

gedaan’ en bovenal ‘kleurrijk’. De tuin 

begint zijn kleur al te krijgen, maar 

door het koude voorjaar zijn de 

bloemen nog klein. Als ze straks 

helemaal volgroeid zijn, is de fleurige 

aanblik compleet.

■

Sam Game aan de slag met zijn kunstwerk

Belangrijke telefoonnummers

Storing centrale verwarming

Bij storing of problemen met de 

centrale verwarming of warmwater-

voorziening kunt u rechtstreeks bellen 

naar Bonarius Service, telefoon-

nummer: 088 - 115 13 13. Voor 

spoedeisende storingen buiten 

kantooruren kunt u ook Bonarius 

bellen. Onder spoed eisende  

storingen verstaan we:

 • storing aan de cv-installatie tijdens 

het stookseizoen als de buiten-

temperatuur lager dan 17 graden is.

 • storing aan de geiser/boiler.

Glasschade

Glasschade kunt u melden bij Service 

Glasherstel, via telefoonnummer: 

0800 - 022 66 88 (dagelijks, 24 uur 

per dag, gratis nummer).

Overige reparatieverzoeken

Overige reparatieverzoeken kunt u 

tijdens kantooruren melden bij WVH 

via telefoonnummer 0174 - 38 99 40. 

Voor spoedseisende zaken buiten 

kantooruren kunt u ook dit nummer 

bellen. U wordt dan doorgeschakeld.


