VluchtelingenWerk

Huismeesters doen ‘t goed

Ieder mens verdient een nieuwe kans!
Rita Deenenkamp zet zich in als vrijwillige medewerker... ||| pagina 4

In november vroegen wij bewoners hoe
tevreden zij zijn over de dienstverlening
van hun huismeester... ||| pagina 11

woonvizier
Bewonersblad Woonvisie ||| jaargang 17 ||| maart 2014 ||| nummer 1

En verder:

uw eigen huurwoning kopen? ||| is uw tuin klaar voor de lente?
||| Woonvisie Rhoon in een nieuw jasje ||| onderhoudsplanning 2014 |||
oplopende huurachterstand ||| cartoon van Ad Kolkman

Foto:

na een zachte winter lijkt het al vroeg lente te worden |||
fotografie Marlies Hougée

woonvizier

in het vizier

voorwoord

inhoud
columns
voorwoord
illustratie Ad Kolkman

2
15

in het vizier
gemeenschappelijke ruimtes
VluchtelingenWerk
uitslag enquete huismeesters
koop je eigen thuis

3
4
11
12

bouwprojecten
diverse activiteiten

16

mededelingen
kerst 2013; een terugblik
gezamenlijke wijkplannen
scootmobielen
Woonvisie Rhoon
tuin klaar voor de lente?
woont u veilig?
verschil in huurprijzen
onderhoudsplanning 2014
werkers aan wonen

6
7
7
10
14
15
15
18
21

puzzel
woordzoeker

19
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fotografie: AmaiAmai

directeur-bestuurder ad interim

Dit is de tweede Woonvizier waarin ik ‘optreed’ als directeur-bestuurder van Woonvisie.
Het is ook al weer de laatste. Tegen de tijd namelijk dat het volgende nummer verschijnt, heeft de nieuwe directeur-bestuurder het stokje van mij overgenomen.
Kort maar krachtig was mijn tijd bij Woonvisie. Dat was ook de intentie toen ik in oktober 2013 na het vertrek van Fenny de Graaf
kwam. Achter de schermen is er veel gebeurd. Onze strategie is duidelijk verwoord. De organisatie maakte een efficiencyslag, afdelingen zijn samengevoegd, nieuwe functies zijn ontstaan. Alles met als
doel onze ambities zo goed en zo makkelijk mogelijk waar te maken.
Daar draait het uiteindelijk om: onze ambities. In de vorige Woonvizier noemde ik er al een paar. Wij helpen jaarlijks 500 mensen met
een laag inkomen aan een goede, betaalbare woning. Na vier maanden ziet het er naar uit dat we dat ruimschoots gaan halen.

kort
maar krachtig
We bouwen betaalbare woningen, niet alleen in Ridderkerk maar ook
in Rhoon. Daar slaan wij op 18 maart de eerste paal van 20 goedkope
en 6 duurdere huurwoningen die kort daarop in de verhuur komen.
De plannen voor Ridderkerk Centrum krijgen steeds meer vorm.
In deze Woonvizier leest u er meer over: Koop je eigen thuis! Wij hebben een groot aantal huurwoningen aangewezen als koopwoning.
De zittende huurder krijgt de mogelijkheid zijn vertrouwde stek tot
zijn eigendom te maken en hiermee eigen kapitaal op te bouwen. Ons
levert het middelen op waarmee we de rest van onze ambities waar
kunnen maken.

gemeenschappelijke ruimtes

schoon,
heel en
veilig

Dat zijn er genoeg. U leest ze in onze folder ‘strategische visie’ die u
op www.wv.nl vindt.
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Zo dus alstublieft niet!
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Stelt u zich eens voor dat er breekt brand uit en
u moet vluchten. In de hal ziet u door de rook niet
dat er een kinderwagen en een doos met oud papier staat….. Aan de gevolgen die dit kan hebben,
willen wij allemaal niet aan denken.
Toch staan er in de gemeenschappelijke ruimtes
regelmatig spullen die daar niet horen. Gemeenschappelijke ruimtes zijn onder andere portieken,
galerijen, liften, containerruimten, achterpaden en
bergingsgangen. Wij willen graag dat onze complexen schoon, heel en veilig blijven.

“Vanaf nu gaan wij strenger
toezien op het gebruik van de
gemeenschappelijke ruimtes”
Daarom gaan wij vanaf nu strenger toezien op het
gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Bij
verkeerd gebruik spreken wij bewoners aan en het
kan zelfs betekenen dat de kosten voor het verwijderen van de spullen in rekening worden gebracht.

Ik zie de toekomst van Woonvisie met vertrouwen tegemoet. U wens
ik nog jaren woongenot in een betaalbare woning die bij u past, in
een fijne buurt.

nieuws
bewonersraad en
bewonerscommissies

Kees Karsten |||

Voor uw eigen veiligheid en woonplezier rekenen
wij op uw begrip en medewerking.
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tekst: Marja Boedart
fotografie: Marja Boedart

“Ik vind het mooi om te zien dat vluchtelingen uiteindelijk écht hun plek vinden binnen Albrandswaard”, zegt Rita (61) geestdriftig. Zij werkt al ruim
20 jaar als vrijwillig ‘spreekuurmedewerker’ voor
VluchtelingenWerk Maasdelta locatie Albrandswaard. Rhoonse Rita is één van de zeven vrijwilligers binnen de stichting, die jaarlijks circa 15 tot
20 vluchtelingen opvangt, zowel alleenstaanden
als gezinnen. Volgens Rita is voor vluchtelingen,
inburgeren in Nederland - een ‘regeltjesland’ met
een moeilijke taal - erg lastig. “Veel van onze cliënten, afkomstig uit bijvoorbeeld Afghanistan, Irak,
Eritrea of Somalië, hebben dan ook vragen op
maatschappelijk-, juridisch-, of sociaal gebied. Of
op het gebied van werk.”

Woonvisie heeft veel en goed contact met
de medewerkers van Vluchtelingenwerk en
met de gemeente. Zo hebben wij in 2013
samen in Albrandswaard drie personen aan
woonruimte geholpen en in Ridderkerk
maar liefst 22. “De verschillende culturen
waar je mee te maken hebt, maakt het extra
interessant”, zegt Marieke van Emden. Marieke is verhuurmedewerker bij Woonvisie
en heeft het plaatsen van statushouders en
daarmee het contact met vluchtelingenwerk onder haar hoede. “Wanneer zij na
het bezichtigen van de woning blij terug
komen naar het kantoor om het contract te
tekenen is mijn hele dag goed. Je weet dat
deze mensen hun leven na een vaak lange,
onzeker periode weer wat vorm kunnen
gaan geven. Ik ben trots dat ik daar een
aandeel in heb”.

woonvizier

in het vizier

‘ieder mens verdient een nieuwe kans’
Een taalkoppel hapt haring op de Poldermarkt in Poortugaal/Albrandswaard

VluchtelingenWerk
helpt vluchtelingen
op weg naar een nieuw bestaan

Nieuw huurcontract
Rita geeft een voorbeeld. “Cliënten die vanuit een
AZC hun toegewezen woning van Woonvisie
komen bekijken en hun huurcontract komen tekenen, vangen wij bij aankomst op in de gemeente. Wij begeleiden de vluchteling naar de
woning en geven uitleg bij het huurcontract. Ook
helpen wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van een
lening voor de inrichtingskosten, huurtoeslag,
zorgtoeslag, kinderbijslag en de zorgverzekering.
Al met al een hele klus.”

pect. “We zijn niet alleen een land met veel regeltjes, maar vluchtelingen hebben natuurlijk ook te
maken met cultuurverschillen. Zo zijn vluchtelingen bijvoorbeeld op ‘een andere manier’ gastvrij
en kunnen hun gasten altijd mee-eten. Naast
koken, poetsen ze goed hun huis. Maar een tuin
onderhouden? Dat is voor hen nieuw. We leggen
ze dan uit, dat ook de tuin er netjes moet uitzien.
Maar ook wat de functie is van de groene- en grijze
minicontainer. Gelukkig ondervinden veel van
onze cliënten hulp en steun van hun buren.”

Huis én tuin
Voor vluchtelingen die een nieuw bestaan in
Nederland moeten opbouwen, heeft Rita veel res-

Gezellig
Gedreven Rita vindt veel nog steeds veel voldoening in haar werk voor VluchtelingenWerk, zo’n 4
tot 6 uur per week. Enthousiast zegt ze dat nieuwe
vrijwilligers – zowel jong als oud - altijd van harte
welkom zijn. “Zo zijn we niet alleen op zoek naar
spreekuurmedewerkers, maar ook naar nieuwe
taalcoaches, die onze vluchtelingen willen helpen
met het leren van de Nederlandse taal. Vrijwilligers die op huisbezoek gaan bij onze cliënten, zijn
ook erg welkom. Mensen gaan dan ‘voor de gezelligheid' bij onze cliënten op de koffie. Maar bieden ook een luisterend oor.” Als mensen dit leuk
vinden, moeten ze zich écht als vrijwilliger aanmelden!”

Ga er maar aan staan! Je komt als vluchteling na een woningtoewijzing
direct vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) in Albrandswaard. Regel is
dat je binnen 2 weken moet verkassen naar je nieuwe stulpje in een ándere cultuur. En dan? Rita Deenenkamp is één van de vrijwillige medewerkers binnen VluchtelingenWerk, die vluchtelingen de helpende
hand biedt op weg naar zelfredzaamheid, want ‘ieder mens verdient
een nieuwe kans’.

Meer informatie over de stichting, vrijwilligerswerk
en contactgegevens via:

!

www.vluchtelingenwerk.nl/locatie/albrandswaard
www.vluchtelingenwerk.nl/locatie/ridderkerk
Rita Deenenkamp
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Geslaagd kerstdiner ouderen Slikkerveer

tekst:Marco Voordenhout, Corine
Alsemgeest, S&W
fotografie: S&W

Op 20 december genoten 56 senioren in Slikkerveer van een goed
verzorgd kerstdiner, dat Wijk ideeteam Slikkerveer, Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer en Woonvisie op touw was gezet.

kerst 2013

Het doel van de avond was om 70+ers in Slikkerveer met elkaar in
contact te brengen. Wie niet zelfstandig kon komen, is gehaald en gebracht. Alles was tot in de puntjes geregeld en de gasten en de organisatie, alle vrijwilligers, muzikant Karel Vos en leerlingen van het
Maxima-college kijken terug op een geslaagde avond.

een terugblik

Vijverhof
Onder de bewoners van de Vijverhof heerst een
ware harmonie. Elk jaar werken een aantal bewoners van de koopwoningen samen met bewoners
van de huurwoningen aan de kerstversiering.
De bewoners maken hier een gezellige “optuigdag” van met tijd voor koffiepauzes en een babbel.

Op 9 april aanstaande bestaat de Vijverhof 15
jaar en dat is een feestje waard. Het jubileum
wordt binnenkort dan ook feestelijk gevierd met
en door de bewoners.
Het programma begint om 10:30 uur en gaat door
tot in de middag met een lekker buffet en live
muziek.

Samenwerking
leidt tot gezamenlijke
wijkplannen
De gemeente Ridderkerk, Sport & Welzijn, de politie en Woonvisie tekenden ruim een jaar geleden een convenant met de intentie om wijkgericht problemen en uitdagingen in nauwe samenwerking aan te
pakken. Niet iedere organisatie voor zich, maar met elkaar.
Elke wijk kent tegenwoordig een wijkteam, waarin specialisten van
de vier organisaties met elkaar overleggen, afstemmen en acties ondernemen om problemen in de wijk aan te pakken of ideeën uit te
werken.

De Kerst-Creamarkt, georganiseerd door
Sport & Welzijn was weer goed bezocht, er
waren rond de 750 bezoekers.
De familie De Ridder in de Prins Clausstraat
won een waardebon met hun ‘mooist versierde tuin van Bolnes’.
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Voor 2014 ligt er nu per wijk een wijkjaarplan, waarin concrete acties
van de vier wijkpartners zijn opgenomen. Deze plannen zijn of worden
binnenkort met de bewoners van de wijk besproken in de zogenaamde wijkoverleggen.

woonvizier

mededelingen

Scootmobielen,
cv- en containerruimten
Zorg wordt steeds zichtbaarder in onze woonomgeving. Door de vergrijzing, de beschikbare middelen
en de veranderingen in de regelgeving en organisatie van zorg, wonen steeds meer mensen met zorgbehoefte zelfstandig. Als corporatie hebben wij een
bijzondere verantwoordelijkheid in het mogelijk
maken van zelfstandig wonen. We werken hier in de
eerste plaats aan door aan ons woningbezit meer geschikte woningen toe te voegen. We zien het ook als
onze taak voorzieningen en diensten aan te bieden die
dicht tegen de woning aanliggen. Een van die voorzieningen is een goede stallingsplek voor scootmobielen. Natuurlijk ook handig voor elektrische fietsen.
In nieuwbouw is het realiseren van een scootmobielstalling meestal niet zo moeilijk. Bij de bouw kan meteen rekening gehouden worden met een extra ruimte,
toegankelijkheid, elektriciteitsvoorzieningen enz. Op
deze manier zijn bijvoorbeeld in Prima Bolnes en in
het Vondelparck stallingen met oplaadpunten gemaakt.
In bestaande woongebouwen ligt het lastiger. Maar
soms doet zich een mooie kans voor. In het Huygensplantsoen in Ridderkerk zijn door de energiemaatregelen cv-ruimten vrijgekomen. De verbouwing van
deze ruimten tot scootmobielstallingen, waar bewoners snel, veilig en makkelijk hun vervoermiddel kunnen neerzetten en opladen, wordt nu voorbereid. Ook
de bewoners van servicewooncentrum Ghijseland in
Rhoon kunnen uitkijken naar een scootmobielruimte
in hun woongebouw.
Wij willen het niet bij scootmobielruimten in deze
complexen laten. En in de komende jaren lijken zich
nog meer mooie kansen voor te doen om die stallingsplekken ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Doordat afval op steeds meer plekken ondergronds
wordt verzameld, komen er containerruimten vrij die
een nieuw leven kunnen krijgen als scootmobielstalling.

Wilt u weten wat er voor uw wijk voor acties gepland staan? Neem
dan contact op met uw wijkconsulent.
• voor Centrum:
Laura van Dam
• voor Oost en Het Zand:
Mandy Solter
• voor Bolnes (laagbouw) en Rhoon:
Corine Alsemgeest
• voor West en Slikkerveer:
Paula Esvelt
• voor Bolnes (hoogbouw) en Drievliet:
Conny van der Pijl en na haar zwangerschapsverlof
in mei Marijke Roskam
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Nieuws van de
bewonersraad en de
bewonerscommissies
In deze rubriek kunnen de bewonersraad en de bewonerscommissies informatie over hun activiteiten en andere berichten kwijt. Hiermee krijgen zij
de mogelijkheid om bewoners te benaderen en
zich daarmee te profileren. De artikelen in deze rubriek, zijn op persoonlijke titel geschreven en
daarom ook onder verantwoordelijkheid van die
schrijvers. U kunt uw reactie(s) sturen aan de redactie van Woonvizier, Postbus 91, 2980 AB Ridderkerk of redactie@wv.nl.

Bewonersraad Progressie
Wat deden wij in 2013?
• De Raad kwam vijf keer bij elkaar voor de Onderlinge vergaderingen en een extra vergadering,
waarbij zaken aan de orde komen die alle huurders
aangaan, zoals de GSM masten op de daken van
complexen, het sluiten van de stortkokers in de
flats in West, de sneeuw die blijft liggen op de
daken van de goed geïsoleerde nieuwbouw en ver
volgens als een ware lawine in grote pakken naar
beneden stort, de bewaking van de sloop- en
nieuwbouwprojecten (het Strategisch Voorraad
Beleid), samen met enkele Klankbordgroepen en
de Bewonerscommissie Rhoon;

aanbesteding van energie voor blokverwarming (in complexen
waarvan de huurders niet hun eigen leverancier kunnen
kiezen) zo goedkoop mogelijk gebeurt;
• De commissie Energiebesparende maatregelen, die de
uitvoering van plannen van Woonvisie met betrekking tot het
isoleren van complexen, het vernieuwen van installaties enz.
volgt;
• Voor 2013 een nieuwe commissie - de commissie Participatie die met Woonvisie kijkt naar het vernieuwen van de
Samenwerkingsovereenkomst, met de ‘nieuwe’ Overlegwet in
de hand;
• Deze aparte commissies komen allemaal minstens twee keer per
jaar bij elkaar en – indien nodig - vaker. Het is niet zo dat de
commissieleden zelf beslissingen nemen. Van alle vergaderingen
worden verslagen gemaakt en de uitkomst – en meestal ook de
voorbereiding - wordt uitvoerig besproken met de hele raad.
In een eerdere uitgave van Woonvizier is al gesproken over de training van de Woonbond, met als onderwerp Huurbeleid 2013. Ondanks onze inspanning hebben wij helaas bij Woonvisie niet kunnen
bereiken wat wij beoogden, een verlaging van de 4% huurverhoging
voor de mensen met een smalle beurs met een half procent.
Ook jammer dat onze uitleg aan de huurders in de Combinatie slechts
gedeeltelijk werd gepubliceerd en dan ook nog in een stuk van Woonvisie, met de uitleg over de huurverhoging 2013.
In de loop van 2013 heeft Progressie, op verzoek van Woonvisie, een
positief advies kunnen geven op de gepresenteerde Onderhoudsvisie
en het Veiligheids- en Verkoopbeleid.
Er waren twee - zeer lange - bijeenkomsten in juli en oktober, ter voorbereiding van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst en begeleid
door een gespecialiseerd bureau. Door tijdgebrek kon dit project in
december 2013 niet worden afgerond en loopt het door tot in het
voorjaar 2014.
Wij, leden van Progressie, zullen ook in 2014 alert blijven en de huurders zoveel als mogelijk vertegenwoordigen.

Bewonerscommissie Rhoon

• Er was vier keer overleg tussen Progressie en de
directie van Woonvisie, waarbij allerlei zaken aan
de orde komen;
• Daarnaast zijn er commissies (of werkgroepen) die
niet uit alle leden van Progressie bestaan, maar die
in kleine groepen - en met afgevaardigden van
Woonvisie - dieper op wat zaken ingaan, zoals:
• De commissie Huren, die het overleg voert met
de directie van Woonvisie over de huurverhogingen en die de servicekosten bewaakt;
• De commissie Energie, die ervoor zorgt dat de
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Toen Buurtpreventie Albrandswaard afdeling Rhoon Noord 6½ jaar
geleden als pilot begon werd al aangegeven dat je aan je eigen succes ten onder kan gaan. Dat hebben wij goed in onze oren geknoopt.
Om de leden gemotiveerd te houden werden cursussen aangeboden,
hoe om te gaan met personen onder invloed van drugs en alcohol.
Ook werd er een cursus reanimatie/AED aangeboden, die door een
dertigtal leden volbracht is. Omdat er regelmatig evenementen zijn
in Albrandswaard, zijn er 10 leden als verkeersregelaar gecertificeerd.
Nu Nederland in crisis is, komen er ook andere dingen in de wijk naar
buiten, zoals huiselijk geweld; vier leden zijn gecertificeerd aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. Zo zijn in 2½ jaar tijd een twintigtal huishoudens bij de juiste instanties aangemeld.
Maar Buurtpreventie wil breder worden en zo zit de wijkzuster van
Aafje iedere maandagmorgen van 9:30 tot 10:30 uur voor bloedsuiker
meten en zorgvragen. Iedere zondagmorgen kinderopvang als de ouders de N-H kerk bezoeken.
Afgelopen jaar is ook het Buurtnetwerk Rhoon-Noord ontstaan en dat
wil zeggen, dat de Gemeente Albrandswaard het groen uitbesteed
aan een hoveniersbedrijf die voor het basisonderhoud zorgt. Willen
bewoners iets extra’s, dan wordt het besproken aan de buurttafel in

Villa “het Oog” of daar budget voor is. Zo zijn er de afgelopen maanden leuke ideeën op tafel gekomen, zoals 1900 bloembollen, die door
straatcoaches, cliënten Profilazorg en leerlingen van OBS “de Overkant” in de grond zijn gestopt. Ook konden de straatcoaches (iemand
die straatvertegenwoordiger is) een buurtkerstboom aanvragen. Zo
zijn 12 buurtkerstbomen in de wijk geplaatst en door bewoners in de
lichtjes gezet. Zaterdag 14 december 2013 heeft Buurtpreventie een
kerstbomenwandeling georganiseerd o.b.v. het kerstorkest Volharding (voor foto’s zie www.buurtnetwerk-rhoon-noord.nl).
Na afloop was er een koek en zopie bij Villa “het Oog” waar men van
glühwein, chocomelk, oliebollen en kerststol kon genieten.
Op 11 december was een landelijke actiedag “1 dag niet” oftewel 1
dag geen inbraken. Buurtpreventie Albrandswaard deed hier aan mee
en kreeg zelfs SBS 6 Hart van Nederland op bezoek en zijn er opnames gemaakt in de wijk. In de late uitzending is het uitgezonden. Drie
wooncorporaties verhuren huizen in Rhoon-Noord, waaronder Woonvisie, met wie Buurtpreventie wekelijks contact heeft. Intussen breiden de activiteiten verder uit in Villa “het Oog” en is er een fotoclub
en een computerclub gevestigd. Zo is Buurtpreventie Albrandswaard
uit nood ontstaan en uitgegroeid tot een onmisbaar initiatief in de
wijk Rhoon-Noord.
Villa “het Oog” het fundament van sociale cohesie.
Heeft u een idee? Kom er mee.
U kunt ons vinden op website www.buurtpreventie-albrandswaard.nl,
Twitter en Facebook.
Met vriendelijke groet,
Hans Huijgen

Bewonerscommissie Drievliet sector I
Onze commissie vertegenwoordigt 526 huurders nl. 204 in de Lijster,
Merel en Zwaluw, 201 in de Fazant en Patrijs, 15 in de Korhoen en 106
in de Koolmees.
Wij zijn blij met een nieuw lid van onze bewonerscommissie voor complex 027, de Koolmees. De heer Frans Berkenvelder is te bereiken op
telefoonnummer (0180) 42 61 79 en zijn e-mail adres is j.berkenvelder7@upcmail.nl.
Een bewonerscommissie is geen klachtenbureau. U weet het, bij
klachten over de woning of de directe woonomgeving moet u allereerst bij de technische dienst van Woonvisie zijn. Mocht u er samen
echt niet uit komen, dan kunnen wij wellicht bemiddelen.
Wij hebben plaats voor nog een lid in de bewonerscommissie. Wat is
de taak van een commissielid? Meedenken, meepraten in de commissie en luisteren naar huurders.
Wij vergaderen één tot twee keer per jaar met vertegenwoordigers
van Woonvisie. Eén van de agendapunten is altijd de planning van
het onderhoud aan de woningen. Daarnaast vergadert de commissie
zo vaak als nodig.
Bent u geïnteresseerd of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact
op met tel. 423386 of 398488.
Wij hopen van u te horen!
Toos Vermeulen,
Secretaris Bewonerscommissie Drievliet Sector I

Bewonerscommissie aanleunwoningen
Reyerheem

woonvizier

nieuws
Verslag van onze jaarvergadering op
26 november 2013
Woonvisie, hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van de grote zaal in de Reyerheem en de dames
Betsie en Els van Aafje voor de bediening van de aanwezigen.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
hartelijk welkom. Wij maakten kennis met een aantal
nieuwe bewoners/sters en namen een ogenblik stilte
in acht voor de bewoners van wie wij helaas afscheid
moesten nemen.
Onze bewonerscommissie bestaat uit: mevrouw Tini
Eggermont, onze penningmeester die op een voortreffelijke wijze de kas beheert; mevrouw An Oudheusden, die al jarenlang haar bijdrage levert in onze
commissie; mevrouw Marianne Coulê, onze notulist
die van alle vergaderingen een verslag maakt en u op
uw verjaardag mooie zelfgemaakte kaarten doet toekomen; de heer Piet Coulê, onze archivaris die alle
verslagen en inkomende post verzameld; adviseurs
mevrouw Liesbeth Dörr en de heer Ruud van Doorn
die ons met jarenlange ervaring als bestuurder met
raad en daad terzijde staan en ook Woonvisie, die
onze gangen een opknapbeurt gegeven heeft na het
plaatsen van nieuwe verlichting.
Onze uitstapjes: Miniworld, met de havens, kantoren
de mensen die op weg zijn met de bus/metro en dat
alles in miniatuur. De rondvaart met de Spido, waar
wij nog een extraatje meekregen omdat de wereldhavendagen net begonnen waren. High Tea Party bij Intratuin in Rhoon, waar alles in kerstsfeer was.
De heer Ruud van Doorn vertelde de aanwezigen
welke punten de bewonerscommissie op de agenda
had staan, zoals een parkeerplaats voor de scootmobielen, eindstukken in de leuningen in de gangen en
nog andere zaken. Ruud vertelde ons dat je van de
vierde woonlaag van Reyerheem een mooi zicht hebt
op de dakbedekking die afgelopen jaar is aangebracht: groen en hier en daar een bloemetje. En het
belangrijkste is dat het isoleert en hemelwater en fijnstof filtert.
Daarna speelden wij Bingo met leuke prijsjes voor de
gelukkigen. De dames van Aafje verzorgden ons met
drankjes en snacks.
Na het sluiten van de vergadering bedankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun inzet en bijdrage en
keerde men in een goede stemming huiswaarts.
Henk Sanders

Lees verder op volgende pagina >
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in het vizier

Pilot Buurtnetwerk

vervolg van pagina 9

tekst: Marco Voordenhout
fotografie: AmaiAmai

Rhoon-Noord
Mutaties bewonerscommissies in 2013

In de gemeente Albrandswaard loopt een pilot Buurtnetwerk in
Rhoon-Noord. In het Buurtnetwerk zijn bewoners, de gemeente, Binder Groenprojecten en Woonvisie vertegenwoordigd.

In het afgelopen jaar zijn er niet veel wijzigingen geweest in de samenstelling van de verschillende bewonerscommissies.

De gemeente Albrandswaard wil steeds meer werkzaamheden in de
openbare ruimte los te laten en buurtbewoners zelf richting te laten
geven aan de kwaliteit in hun wijk. Buurtbewoners kiezen zelf voor de
aankleding van de openbare ruimte en geven zelf opdracht aan een
aannemer. Buurtbewoners bepalen dus zelf waar het budget voor de
openbare ruimte in hun wijk aan wordt besteed.

Voor de commissie Drievliet, sector I vonden we na
lange tijd weer een kandidaat om de commissie aan te
vullen tot het minimaal gewenste aantal leden. Met
ingang van eind vorig jaar konden we de heer Berkenvelder als nieuw commissielid verwelkomen.

Onlangs spraken wij met een aantal enthousiaste bewoners over de
groenvoorziening bij onze complexen Toren, Nachtwaker en Hofnar.
De beplanting is in slechte conditie en daar wil men wat aan doen.
Onder het genot van een kopje koffie en koek bespraken wij de plannen bij de heer en mevrouw Van Tussenbroek. De "Driehoek" tussen
de Toren, Nachtwaker en Hofnar is verdeeld in vakken. "We gaan de
vakken gefaseerd aanpakken", zegt Joop Spruijt uit de Nachtwaker,
"dan is het behapbaar en haalbaar". Mevrouw Minkhorst roept medebewoners op om te helpen door binnenkort een flyer rond te sturen.

In de commissie Vondelparck verliet de heer Roffel de
commissie. Hij werd opgevolgd door de heer Hesper.
Ook de nieuw opgerichte bewonerscommissie voor de
Riedertoren moest afscheid nemen van een commissielid. Mevrouw Pol zag er bij nader inzien toch vanaf
om als commissielid aan de slag te gaan.
Tenslotte moesten we ook afscheid nemen van de bewonerscommissie van de aanleunwoningen in de Riederborgh. Na het overlijden van de voorzitter van deze
commissie mevrouw Dirven hebben de twee andere
commissieleden besloten om na vele jaren van enthousiaste inzet hun functie neer te leggen. Ook hun
hoge leeftijd heeft bij dit besluit een rol gespeeld. Wij
bedanken mevrouw Diepenhorst en de heer Monsma
voor hun jarenlange inzet en wensen hen nog vele gezonde jaren toe.

huismeesters doen het

Wilt u meer weten over het werk van een bewonerscommissie? Neemt u dan contact op met Ankie Baghus. Zij is onze participatiemedewerker en dagelijks
bereikbaar tussen 10:00 en 16:30 uur op telefoonnummer (0180) 49 49 23 of via a.baghus@wv.nl

Meer over het Buurtnetwerk Rhoon-Noord leest in het
nieuws van de bewonerscommissie elders in deze
Woonvizier of kijk op
www.buurtnetwerk-rhoon-noord.nl

Woonvisie in Rhoon
in een nieuw jasje
Gewijzigde openingstijden:
• Dinsdagochtend
van 9:00 tot 12:00 uur
• Donderdagmiddag
van 13:30 tot 17:00 uur

!

Bent u de laatste weken bij ons kantoor aan het Ghijseland geweest?
Dan hebt u gemerkt dat wij het kantoor verbouwden. Onze medewerkers werkten tussen de stofwolken in een leeg en kaal kantoor.
Wij bleven tijdens de verbouwing zoveel als mogelijk open.
Samen met Aafje
Na de fusie van AW Volksbelang en Woonvisie was het kantoor te
ruim. Wij maakten de afweging: sluiten, verhuizen, kantoor delen…
Aafje zocht een locatie dichter bij hun cliënten. Een ideale combinatie, wij delen dus ons kantoor.
Het vernieuwde kantoor is inmiddels in gebruik. Let op: de openingstijden zijn op verzoek van de bewonerscommissie gewijzigd.
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In november vroegen wij bewoners hoe tevreden
zij zijn over de dienstverlening van hun huismeester. We vroegen naar de tevredenheid over
de dienstverlening die Woonvisie in de vorm van
huismeestersdiensten biedt en naar de tevredenheid over de uitvoering ervan door hun eigen
huismeester.
Over het algemeen zijn de bewoners tevreden
over de dienstverlening die Woonvisie biedt door
inzet van haar huismeesters en over de uitvoering
daarvan door de huismeesters. Ook de inhoud van
de functie van huismeester voldoet aan de wensen. Vanzelfsprekend heeft u ons toch ook aandachtspunten meegegeven.

“Over het algemeen zijn bewoners
tevreden over de dienstverlening
die Woonvisie biedt...”
Veel respondenten gaven aan niet precies te
weten wat de taken van de huismeester zijn. Dit
kan leiden tot niet realistische verwachtingen en
daardoor teleurstelling.
We noemden een aantal werkzaamheden op en
vroegen de mensen wat zij zeker wel of juist niet

GOED

een taak van de huismeesters vinden. Een deel
van de respondenten vindt dat leefklimaat, overlast en burenruzie geen onderdelen van het werk
van een huismeester hoeven te zijn. Tegelijkertijd
vinden bewoners dat sommige huismeesters
vaker en sneller moeten optreden tegen ongewenst gedrag om zo juist het leefklimaat goed te
houden.
In het takenpakket van de huismeesters mist men
het blad-, sneeuw- en ijsvrij houden van de toegangen.
Onze huismeesters zijn goed bereikbaar. Veel bewoners beschikken over het telefoonnummer van
hun huismeester. Toch wordt er ook nog veel gebeld met Woonvisie. Zeker buiten kantoortijden
blijken veel respondenten niet te weten met wie
zij contact kunnen opnemen.
We nemen de uitkomsten ter harte om dit deel van
onze dienstverlening verder te verbeteren. Alles
wat een individuele huismeester betrof, is inmiddels besproken. De huismeesters blijven graag
met u in gesprek en zullen waar nodig en mogelijk persoonlijk op genoemde zaken reageren.
Iedereen die de moeite heeft genomen de enquête in te vullen, hartelijk dank. Zo blijven wíj
scherp en ú tevreden!
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in het vizier

KOOP
JE EIGEN
THUiS
by Woonvisie

Uw huurwoning kopen?
Wij stimuleren het eigen woningbezit. Wij vinden het namelijk
belangrijk dat er voldoende woningaanbod is voor alle groepen én dat mensen kunnen kiezen hoe zij willen wonen.
Daarom verkopen we appartementen en eengezinswoningen
in verschillende prijsklassen.

We verkopen ook om de balans tussen koop- en
(sociale) huurwoningen in een aantal buurten in
Ridderkerk en Albrandswaard te verbeteren. Buurten blijken namelijk prettiger om in te leven, als
die balans goed is.
Natuurlijk levert verkoop voor ons inkomsten op.
Die inkomsten gebruiken wij om op andere plekken in Albrandswaard en Ridderkerk nieuwe woningen te kunnen bouwen.
Voor dit jaar hebben wij ruim 350 woningen aangewezen voor de verkoop. Zittende huurders ontvangen van ons een geheel vrijblijvend aanbod.
Wie wil blijven huren, blijft gewoon huren. Komt
de woning vrij omdat de huurder verhuist, dan
komt de woning alsnog te koop.

Aanbod verkoop
Geregeld voegen wij nieuwe woningen toe aan
ons aanbod verkoop. De woningen die te koop
aangeboden worden, hebben verschillende oorsprong: voormalige huurwoningen, terugkoop woningen en nieuwbouw.
Het aanbod verkoop- woningen kunt u vinden op
www.vindjeplek.nl/woonvisie

Kaart met locaties van aangeboden koopwoningen

Vragen?
Heeft u vragen over de verkoop? Ons team van
verkoop staat maandag tot en met donderdag
voor u klaar. Tabitha Allen en Madhvi Bahadoer
zijn bereikbaar via telefoonnummer (0180) 49 49
38 en (0180) 49 49 65 of per mail: verkoop@wv.nl
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Benieuwd of uw woning te koop
wordt aangeboden? Neem snel een
kijkje op onze website. Hier vindt u
een lijst met alle woningen die we te
koop aanbieden. www.wv.nl
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tekst: Aardoom hoveniers
fotografie: AmaiAmai

De winter loopt op z’n eind. Als het weer het toelaat
kan er in de tuin van alles gebeuren als voorbereiding op het nieuwe, komende groeiseizoen. Bovendien regent het nu meestal weinig, dus deze periode
is ideaal om allerlei onderhoudsklussen in de tuin te
doen, zoals de aanleg of verbetering van paden en
terrassen, het plaatsen van een schutting, een pergola, een zandbak of speeltoestellen voor kinderen
enz.
• Maak nestkastjes in orde voor de vogels
(even goed schoonmaken).
• Oud blad bij klimop wegknippen bevordert de
groei van jong, heldergroen blad. Haal ook ranken
weg van plekken waar ze storen (bij schilderwerk,
onder dakranden enz.). Doe dat ook bij klimmers
zoals bruidssluier (Fallopia), wilde wingerd
(Parthenocissus), trompetklimmer (Campsis) enz.
• Bij niet-vriezend weer kunt u nog prima bladverliezende heesters planten en verplanten. Met
of zonder kluit. Veel soorten (o.a. haagplanten)
worden vaak met kale wortels aangeboden. Als
het vriest de planten met hun wortels tijdelijk inkuilen. Wilt u heesters verplanten, doe dat dan met
zo veel mogelijk grond rond de wortels.

• Plant rode, witte en zwarte aalbessen en kruisbessenstruiken.
Die lopen namelijk al vroeg uit, vaak al in februari. Meng wat
beendermeel en compost door de grond die in het plantgat
teruggaat. Nu de bessenstruiken ook snoeien (natuurlijk niet
als het vriest).
• Februari is de beste tijd om bomen te rooien. Laat het rooien van
grote bomen liever aan de vakman/boomverzorger over. Die heeft
het juiste materiaal om de klus zonder schade te uit te voeren.
• Pas op voor verdroging bij groenblijvende planten. Dit verschijnsel treedt vooral op bij felle ochtendzon en zogenaamde ‘kale
vorst’ (een niet door sneeuw bedekte bodem). Scherm de planten
dan tijdelijk af met tuinvlies.
• Hier en daar kan al onkruid opschieten. Wied dat zo veel mogelijk
tussen andere planten met de hand weg. Schoffelen is vaak
funest voor de plantenwortels in de omgeving.
• Strooi een geschikte kalksoort om verzuring van de bodem tegen
te gaan (ook bij het gazon). Wacht daarna zeker nog een maand
met mesten.
• Vanaf eind februari kunt u het gazon herstellen (hobbels en kuilen
wegwerken, slechte plekken opnieuw bezoden enz.).
• Van verhoute scheuten van allerlei bladverliezende heesters kunt
u in februari winterstek nemen. Knip ca. 20 cm lange stukken af en
steek die 15 cm diep in de grond. Kwekers snoeien zulke stekken
van boven recht en van onderen schuin af (of andersom) om ze in
de juiste groeirichting in de grond te steken. Laat de stekken in
alle rust bewortelen. Tegen de herfst kunt u ze uitplanten.
• Maak deze maand een indeling voor uw moestuin, houd rekening
met de teeltwisseling (rotatie) om uw grond en planten zo gezond
mogelijk te houden.
• Vanaf eind februari kunt u al allerlei groenten, kruiden en zomer
bloeiers onder glas en op warmte voorzaaien. Denk bijv. aan sla,
spinazie en uien, maar ook aan o.a. Oost-Indische kers.
• Geef fruitgewassen mest met extra veel fosfor en kalium.
Patentkali of thomasslakkenmeel en speciaal voor fruitgewassen
samengestelde mest is daarvoor prima.
• Nu is een goede tijd om uw kamerplanten te snoeien.

Mijn buurvrouw is onlangs gevallen en heeft de hele
nacht op de grond gelegen tot er toevallig iemand
langs kwam. Kan mij dit ook overkomen en hoe kan ik
dat voorkomen? Gebeurt er zoiets in onze omgeving,
dan gaan wij vaak ook nadenken over onze eigen
woonsituatie.
Karaat, het adres in Ridderkerk voor senioren en mantelzorgers, speelt hierop in met de Woningscan. De
woningscan bestaat uit een vragenlijst waarmee u zelf
uw eigen woning op diverse punten kunt toetsen. De
mensen die de Woningscan al hebben gebruikt zijn
enthousiast. Losse snoeren en wankele trapjes zijn inmiddels uit hun woningen verdwenen en daarnaast
ontvingen zij uitgebreide informatie, tips en adviezen
op het gebied van brandpreventie, inbraakpreventie
en energiebesparing.
De vragenlijst is zelf in te vullen of samen met een getrainde vrijwilliger. Karaat denkt graag met u mee hoe
u kunt zorgen voor een veilige en comfortabele woonsituatie: nu én in de toekomst.
Wilt u meer weten over de Woningscan of er meteen
gebruik van maken, kijk dan voor informatie op
www.karaatridderkerk.nl of bel met (0180) 43 23 50.
Illustratie: Ad Kolkman

Waarom is de huurprijs van twee gelijke woningen soms zo verschillend?
Iedere huurwoning van Woonvisie heeft zijn eigen huurprijs. Er zijn
vanzelfsprekend verschillen in type, ligging en kwaliteit, maar in
de woonkeuzekrant zult u ook weleens gelijke woningen met een
verschillende huurprijs tegenkomen. Dat lijkt misschien vreemd,
maar het is een gevolg van bewuste keuzes, over woningen en over
het totaal van ons woningbezit.

is uw tuin
klaar voor de

lente?
Deze tuintips worden u aangeboden door Aardoom Hoveniers en De Tuinen van Appeltern.
www.aardoomhoveniers.nl
www.appeltern.nl
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Woont u veilig?

woonvizier

mededelingen

Woningen
Op twee momenten bepalen wij de huur van een woning. Elk jaar tijdens de huurverhogingsronde op 1 juli en op het moment dat huurders een woning opzeggen en wij de woning opnieuw verhuren. Het
opnieuw bepalen van een huurprijs na opzegging is geen natte vingerwerk, dat doen we op basis van het puntensysteem. Dit systeem
waardeert oppervlakten en voorzieningen in en om een woning. Daarnaast kijken wij naar en maken wij afwegingen op basis van vergelijkingen met verschillende complexen in de wijk, de gewildheid van
een complex/woning (hoe lang moeten woningzoekenden op een woning wachten en hoe snel wordt een woning geaccepteerd), de technische staat van het complex, het energielabel, de marktwaarde, de
locatie enzovoort.

Verhoudingen binnen het woningbezit
Wij zijn voorstander van een gematigd huurbeleid. Sociale huurwoningen moeten bereikbaar blijven voor
mensen met een smallere beurs. Wij vinden het belangrijk dat woonruimte betaalbaar blijft. Daarom vragen wij meestal een lagere huur dan de maximale
huur die de overheid toestaat en hebben wij bepaald
hoeveel woningen we onder de verschillende huurgrenzen willen hebben. Omdat er ook middeldure woningen nodig zijn, maken wij binnen complexen soms
de keuze om een aantal woningen boven de grens van
€ 699 te tillen. De huurprijs komt dan dichter bij de
maximale huurprijs te liggen. Deze woningen komen
door de huurprijs boven € 699 beschikbaar voor de
doelgroep met een inkomen boven de € 34.679. Op
deze manier kan ook de doelgroep met een middeninkomen, die op dit moment zeer moeilijk aan een woning kan komen, ook bij ons huren.
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nieuwbouwprojecten
tekst: Petra Blom, Paula Esvelt,
Robert Koning, Hans van Haaster,
Marlies Hougée

> Louise de Colignylaan
Op 16 januari organiseerden wij een informele bijeenkomst ter gelegenheid van de ingebruikname
van de nieuwe -extra- lift en de huismeesterpost in
ons complex aan de Louise de Colignylaan.

projecten

Het Prunus- en Goudenregenplantsoen

> Prunusplantsoen en Goudenregenplantsoen energiezuiniger

in ontwikkeling

In november is er voor de hoogbouw complexen
aan het Goudenregen- en Prunusplantsoen een
meerderheid in stemmen gehaald voor het isoleren van de gebouwen. Meer dan 70% van de bewoners was het ermee eens dat het tijd was om
een stap te zetten in het verhogen van de energetische kwaliteit van de flats. Hier ging een intensief traject aan vooraf met selecties van partijen
en keuzes in aanpak. Mede door het actief optreden van de bewonersvereniging Prunusplantsoen
hebben we twee partners gevonden die het werk
begeleiden en uitvoeren. De firma Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone nemen een actieve
rol in bij het informeren van alle bewoners en de
aanpak van de flats.

> Centrum fase 1
Wat wordt er gebouwd in de omgeving van de
Burgemeester Nieuwenhuisenplein en Dr. Kuyperstraat?
IIn fase 1A worden zo’n 20 seniorenwoningen gebouwd. De huur van deze woningen wordt gemiddeld € 695,00 (peildatum 2014). Dit betekent dat
voor deze woningen nog huurtoeslag aangevraagd kan worden. Op de plek van de smalle
groene stroken (de haakvorm in de tekening) aan
de kant van de Rotterdamseweg worden ongeveer
95 appartementen gebouwd. De huurprijs van
deze appartementen wordt gemiddeld € 655,00
(peildatum 2014). Ook voor deze appartementen
is het aanvragen van huurtoeslag mogelijk.
In fase 1B worden circa 32 eengezinswoningen gebouwd. De huur van deze woningen is gemiddeld
€ 695,00 (peildatum 2014). Ook voor deze woningen is huurtoeslag aan te vragen. Op de locatie
van de blauwe balk worden ongeveer 13 middeldure eengezinswoningen gebouwd. De huurprijs
van deze eengezinswoningen is gemiddeld
€ 870,00 (peildatum 2014).
Het totaal aantal nieuwbouwwoningen in fase 1
bedraagt 160. In dit project worden geen koopwoningen gerealiseerd.
Momenteel selecteren wij een geschikte partij die
het plan verder gaat ontwikkelen en bouwen. Vervolgens wordt onderzocht hoeveel drie- en vierkamerappartementen gebouwd kunnen worden.
Het uitgangspunt is dat een driekamerappartement minimaal een oppervlakte van 80 m2 heeft,
daaraan is de huurprijs van
€ 655,00 (prijspeil 2014) gekoppeld. Voor de oppervlakte van de
Wilt u op de geïnteresseereengezinswoningen wordt 100 m2
denlijst voor de nieuwbouw
aangehouden.
geplaatst worden?
Neemt u dan contact met
De huurders die in de huisbezoeken
ons op via telefoonnummer
aangaven interesse te hebben in de
(0180) 49 49 49 of kom
nieuwbouwplannen, zijn inmiddels
langs in onze woonwinkel
aangeschreven.
aan het Koningplein 50.

!
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Bijeenkomst 16 januari j.l.

Dit complex met 70 woningen dateert uit 1995 en
heeft voornamelijk oudere bewoners. Velen zijn
afhankelijk van de lift. Een tweede lift was daarom
onontbeerlijk. Maar we deden meer. In de afgelopen maanden is ook de fietsenstalling opgeknapt
en zijn er ondergrondse afvalcontainers geplaatst.
Ook richtten wij een huismeesterspost in. Hier
kunnen bewoners terecht bij onze huismeester
Diana Wander als zij vragen hebben of iets willen
melden. Ook Jan Peetoom, onze wijkbeheerder,
houdt op dit adres spreekuur.

Spreekuur wijkbeheerder Jan Peetoom:
maandag van 13:00 - 14:00 uur.
Zijn spreekuur op de Prinses Margrietstraat komt
hiermee te vervallen.

!

Met de besparing op energielasten
zullen de gemiddelde woonlasten
gelijk blijven of zelfs lager worden

Artist impression Kleidijk

De werkzaamheden zullen eind februari starten.
Eerst worden de bestaande gevels extra gefixeerd
en daarna wordt er op sommige plaatsen van 10
cm isolatie materiaal aangebracht. Op plaatsen
waar dit niet mogelijk is wordt de bestaande
spouw gevuld met Supafill isolatievulmiddel. De
bewoners zullen voor al deze ingrepen een huurverhoging moeten gaan betalen. Maar met de besparing die zij op energielasten krijgen zullen de
gemiddelde woonlasten gelijk blijven of zelfs lager
worden en daarin heeft Woonvisie ook garanties
gegeven. Naar verwachting worden de werkzaamheden in mei afgerond.

> Kantoor Woonvisie
duurzaam verbeterd
Al een aantal jaren plaatsen we, als u dat wilt, bij
u thuis isolatieglas. Ook grootschalige energiebesparingsprojecten staan al enige tijd op onze
agenda; vorig jaar aan de Brasem en op dit moment aan het Huygensplantsoen.
Maar zelf ontkomen we ook niet aan onze energiebesparingsdrift.
U kunt het als u van beneden af kijkt nauwelijks
zien, maar sinds kort heeft Woonvisie namelijk
ook op het eigen dak boven de Wereldwinkel maar
liefst 42 zonnepanelen. Ook vervingen we een
aantal pompen in de CV-installatie voor energiezuinige pompen en onze bureau- en gangverlichting wordt LED verlichting. Met deze maatregelen
beogen we een besparing van twintig procent op
het huidige energieverbruik te realiseren. We blijven de nieuwste ontwikkelingen volgen om onze
eigen vaste lasten te blijven beperken.

> Kleidijk
Eind januari startten wij met de grondwerkzaamheden aan de Kleidijk in Rhoon. Komend najaar
staan op deze locatie 26 moderne, energiezuinige
eengezinswoningen. Twintig woningen voor mensen met een laag inkomen en zes duurdere (vrije
sector) woningen. Op 2 april start de verhuur.
Meer informatie vindt u nu al op onze website
www.wv.nl

42 zonnepanelen op het dak!
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onderhoudsplanning

onderhouds
planning
Ieder jaar publiceren wij in de eerst uitgave van
Woonvizier onze onderhoudsplanning. Hieronder
staat een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden die wij voor dit jaar op de planning
hebben staan, opgedeeld per gemeente, wijk en
vervolgens per complex. De afkorting “e.o.” staat
voor “en overige straten van het complex”. Staat
uw complex niet in dit overzicht? Dan is er voor
dit jaar geen onderhoud gepland. Bij enkele complexen staat “energiebesparende maatregelen”,
deze verschillen per complex. Is dit bij uw complex het geval, dan ontvangt u te zijner tijd meer
informatie. Actuele informatie over alle onderhoudswerkzaamheden vindt u op onze website.

>> Ridderkerk
> Bolnes
5 woningen aan de Wetstraat, complex 039
• Buitenschilderwerk
> maart-november
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> maart-november

> Centrum

> West

87 woningen aan de Talmastraat e.o.,
complex 028
• Energiebesparende maatregelen
> maart-november
• Geveltimmerwerk herstellen
> maart-november
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> maart-november
• Buitenschilderwerk
> maart-november
• CV ketels vernieuwen
> juli-september
• Mechanische ventilatiemotoren vernieuwen
> juli-september

111 woningen aan de Beukenhof e.o.,
complex 014
• Energiebesparende maatregelen
> maart-november
• Geveltimmerwerk herstellen
> maart-november
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> maart-november
• Buitenschilderwerk
> maart-november

24 woningen aan de Geerlaan, complex 631
• Energiebesparende maatregelen
> april-december
• Buitenschilderwerk
> april-december
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> april-december
• Keukenblokken vernieuwen
> juli-oktober
• Binnenschilderwerk
> november-december
• Verbeteren toegankelijkheid
> april-december
• CV ketels vernieuwen
> april-december
• Huistelefooninstallatie
> april-december

94 woningen Heijermanstraat e.o., complex 005
• energetische maatregelen
> juni-augustus
• CV ketels vernieuwen
> juni-augustus
138 woningen aan het Huygensplantsoen e.o.,
complex 006
• Buitenschilderwerk
> februari-mei
• Binnenschilderwerk
> februari
• Scootmobielruimte
> maart-april

> Rijsoord en Oostendam
26 woningen aan Strevelszicht, complex 018
• Energiebesparende maatregelen
> juli-september
• Geveltimmerwerk herstellen
> juli-september
• Buitenschilderwerk
> juli-september
• CV ketels vernieuwen
> juli-september

> Drievliet

> Slikkerveer

(201 woningen Patrijs en Fazant), complex 026
• CV ketels vernieuwen
> januari-mei

44 woningen aan het Dillenburgplein e.o.,
complex 048
• Energetische maatregelen
> augustus-november
• Geveltimmerwerk herstellen
> augustus-november
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> augustus-november
• Buitenschilderwerk
> augustus-november
• Keukenblokken vernieuwen
> augustus-november
• CV ketels vernieuwen
> augustus-november
• Dakbedekking vernieuwen
> augustus-november

166 woningen aan de Koolmees, complex 027
• Energiebesparende maatregelen
> maart-november
• Geveltimmerwerk herstellen
> maart-november
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> maart-november
• Buitenschilderwerk
> maart-november
• CV ketels vernieuwen
> juli-september
• Mechanische ventilatiemotoren vernieuwen
> juli-september
15 woningen aan de Korhoen, complex 036
• Asbestcement golfplaten berging vernieuwen
> juni
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> Oost

184 woningen aan Oranjebuurt, complex 133
• Sneeuwvangers plaatsen
> maart
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> mei-november
• Buitenschilderwerk
> mei-november

80 woningen aan het Goudenregenplantsoen,
Arend, complex 015
• Energetische maatregelen
> maart-juli
80 woningen aan het Goudenregenplantsoen,
Buizerd, complex 016
• Inbraakwerendheid bergingsdeuren
verbeteren
> maart-juli
78 woningen aan de Eikendreef, complex 017
• Dakgoot vernieuwen
> januari-maart
• Energiebesparende maatregelen
> januari-maart
• Buitenschilderwerk
> januari-maart
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> januari-maart
• Toiletruimte optimaliseren
> januari-maart
• CV ketel vernieuwen
> januari-maart
• Mechanische ventilatiemotor vernieuwen
> januari-maart
84 woningen aan het Goudenregenplantsoen,
Condor, complex 019
• Energiebesparende maatregelen
> maart-juli
168 woningen aan het Prunusplantsoen, Kastanje en Populier, complex 022
• Energiebesparende maatregelen
> maart-juli

> ‘t Zand
geen onderhoud gepland

Lees verder op volgende pagina >
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Woonruimteverdeling
>> Rhoon
42 woningen aan de Molenaarstraat e.o.,
complex 202
• Gevelvoegwerk herstellen
> juli-november
• Keukenblokken vernieuwen
> juli-november
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52 woningen aan de Vinkstraat e.o.,
complex 203
• Geveltimmerwerk herstellen
> juli-november
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> juli-november
• Buitenschilderwerk
> juli-november
SWC Ghijseland, complex 206
• Binnenschilderwerk openbare ruimten
> september-november
24 woningen Don Bosco, complex 208
• Buitenschilderwerk
> augustus-november
90 woningen Hofnar, complex 210
• Geveltimmerwerk herstellen
> juli-november
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> juli-november
• Buitenschilderwerk
> juli-november
35 woningen Valck I, complex 216
• Geveltimmerwerk herstellen
> juli-november
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> juli-november
• Buitenschilderwerk
> juli-november
• CV ketels vernieuwen
> juli-september
31 woningen Valck II, complex 216
• Geveltimmerwerk herstellen
> juli-november
• Inbraakwerende voorzieningen aanbrengen
> juli-november
• Buitenschilderwerk
> juli-november
• CV ketels vernieuwen
> juli-september
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Klussendienst
Heeft u een tuin- of huisklus en niemand
om u heen om te helpen? Neem dan contact
op met de Klussendienst voor 55+-ers (en
mensen met een smalle beurs).
Het voorjaar komt er aan en dan is het fijn
als uw tuin er weer netjes bij staat.
Voor € 10 per persoon per uur staan de enthousiaste vrijwilligers van Karaat klaar u
een handje te helpen. Ook voor kleine technische klussen in de woning, zoals het ophangen van een lampje of het in elkaar
zetten van een kastje komen zij langs om u
te helpen. Deze klussen kosten slechts € 5
per persoon per uur.
Voor alle klusaanvragen geldt dat de klus
niet langer dan ongeveer drie uur in beslag
mag nemen. U kunt uw klus aanmelden bij
Karaat via telefoonnummer (0180) 43 23 50
en bij Woonvisie via telefoonnummer
(0180) 49 49 37.

woonvizier

onderhoudsplanning

Wist u dat …
• Er in 2013 bijna 500 huishoudens een
nieuwe woning vonden in Ridderkerk of
Albrandswaard?
• 65% van deze huishoudens daarvoor ook al
in dezelfde gemeente woonde?
• Starters en doorstromers ongeveer even
lang ingeschreven stonden: drie jaar?
• 13 mensen meer dan tien jaar inschrijfduur
hadden opgebouwd?
• 65+-ers en twintigers de grootste kans
hadden een woning te vinden?
• Op elke woning(advertentie) 40 reacties
binnenkwamen?
• Minder dan de helft van de woningaanbiedingen meteen tot een acceptatie
leidde?
• Appartementen zonder lift het vaakst
geweigerd werden?
• Eengezinswoningen ook in 2013 populairder waren dan appartementen?
• Woningzoekenden het liefst wonen in
Rijsoord en Slikkerveer?

Minder klachten in 2013
Woonvisie streeft naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit van dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u, als huurder, niet tevreden bent. Dat
willen we dan graag weten. Wanneer we samen
niet tot een oplossing komen voor uw klacht, kunt
u onze onafhankelijke klachtencommissie inschakelen.

dat is positief. De ingediende klachten gingen over
verschillende onderwerpen: burenoverlast, onderhoud, energie, afhandelen reparatieverzoek,
stookkosten en ook over het handelen van medewerkers. Van deze klachten zijn er vijftien zonder
verdere tussenkomst van de klachtencommissie
door de organisatie opgelost.

In 2013 ontving de klachtencommissie zeventien
klachten. Dat waren er vijf minder dan in 2012 en

Slechts twee klachten zijn behandeld op een hoorzitting van de klachtencommissie.

Werkers aan wonen
• In dienst per 1-1-2014
Yvette Dunk-van Bruggen
medewerkster catering
• In dienst per 1-2-2014
Arnaud Lykles
projectontwikkelaar op de afdeling
Vastgoed

• Uit dienst per 31-12-2013
Leon Los
• Uit dienst per 1-2-2014
Liz van Bruggen
kantinebeheerster
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mededelingen

De oplossing van de cryptogram uit het septembernummer was “dennennaalden”.
We hebben vier prijswinnaars getrokken: H. Verhoef, D. Ollong, J.M. van Zielst-van der Padt
en D. Luijkx. Zij hebben inmiddels bericht van ons ontvangen.

tekst: Rob van Slobbe

puzzelpagina

woordzoeker

oplopende

huurachterstanden
Iedere maand betaalt een groep huurders de
huur te laat. Ervaring leert ons dat bij wie te laat
betaalt, de huurachterstand makkelijk oploopt
tot meerdere maanden. Zeker in de huidige tijd
wordt het steeds moeilijker deze achterstand
weer in te lopen. Woonvisie doet er alles aan de
huurders hiertegen te beschermen door vroegtijdig “aan de bel te trekken”.

In mei 2014 starten wij met een
zogenaamde ‘slepersactie’
In mei 2014 starten wij dan ook een zogenaamde
‘slepersactie’. Als u tot deze groep van huurders
met een structurele achterstand behoort, wordt u
actief benaderd en krijgt u een maand de gele-

“U krijgt een maand de
tijd om uw huurachterstand in te lopen...”
genheid de huurachterstand in te lopen. Is dit
door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u
rekenen op een eenmalige en kosteloze betalingsregeling.
Kiest u er voor hier niet op in te gaan, dan lopen de
kosten alleen maar verder op. De kosten van de
incassoprocedure die volgt, zijn voor uw rekening.
Denk hierbij aan sommatiekosten á € 15,00, deurwaarderskosten van € 40,00 oplopend tot 15%
van het openstaande bedrag.
Voelt u zich aangesproken, betaal dan alsnog uw
huur of neem contact met ons op voor een passende betalingsregeling.

Eind 2013 was de huurachterstand bijna
€ 1.000.000,00. Tegen een rentepercentage van 2%
is dit een inkomstenderving van € 20.000,00.
Dit is geld dat Woonvisie niet kan gebruiken voor
noodzakelijk onderhoud, leefbaarheid in de wijk enzovoort.

!

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtinggen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
BEPLEISTEREN
BESMETTEN
BLEEK
BRUTO
CERES
CHOKE
CYSTE
ELFEN
ELITAIR
ERFGRENS

FEEKS
FERVENT
GEBAK
GEVAAR
GRAAT
GROEF
GRUYERE
HIPHOP
HOEVE
INCHECKBALIE

INNING
ISRAEL
JONGEN
KARKAS
KARTEL
KEIEN
KNALFEEST
LANCET
LANGPOOTMUG
LEFGOZER

LUDIEK
MILLISECONDE
MOSKEE
MUZIKANT
OMDUWEN
ONTSTOKEN
PERIODE
PINNEN
PISANG
PLANK
POVER

PRIOR
PUNTNEUS
REGENWOLK
RITZEGE
ROKJE
SCHAARTJE
TANIG
TAROK
TUNER
VECHT
VERHUISBERICHT

VERVOERSKOSTEN
VOCHTPLEK
WANKEL
WERKBAAR
WINDE
WORST
ZAAIBAK
ZEDEN
ZEEVERKENNER
ZILVERSTUK
ZOETEMELK

Oplossing

E-mail uw oplossing naar redactie@wv.nl of zet uw oplossing op een (brief )kaart en stuur deze naar de redactie van Woonvizier, Postbus 91, 2980 AB Ridderkerk. Inzendingen die uiterlijk op 11 april 2014 bij ons binnenkomen, dingen mee voor een prijs. Vergeet niet uw naam, adres en bankrekeningnummer te vermelden!
Uit de goede oplossingen trekken wij vier prijswinnaars voor een hoofdprijs van € 25,- en drie prijzen van € 15,getrokken. De prijswinnaars krijgen het bedrag op hun rekening gestort. De oplossing en de prijswinnaars worden
in ons bewonersblad van juni 2014 bekend gemaakt.
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colofon
Woonvizier is een uitgave van Woonvisie.
Woonvizier verschijnt vier keer per jaar in
en oplage van 9.400 exemplaren.
Dit magazine wordt gemaakt voor huurders en overige relaties van Woonvisie.
Redactie:
Ankie Baghus, Igor Marinkovic,
Marlies Hougée, Erica Houtman
Ontwerp en opmaak:
AmaiAmai, Dordrecht
Drukwerk:
Scheffer drukkerij, Dordrecht
Bezoekadres Ridderkerk:
Koningsplein 50, 2981 EA Ridderkerk
Telefoon:
receptie (0180) 49 49 49
reparatie (0180) 49 49 00
Openingstijden:
Iedere werkdag van 08.00 tot 16.00 uur
Bezoekadres Rhoon:
Ghijseland 305, 3161 VV Rhoon
Openingstijden:
Dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur
Donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Redactieadres:
Woonvisie
redactie Woonvizier
Postbus 91
2980 AB Ridderkerk
redactie@wv.nl
Deze uitgave verschijnt ook op Daisy cdrom voor mensen met een leeshandicap.
Voor meer informatie belt u Woonvisie
(0180) 49 49 49.

