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Duurzaam Betrokken is de titel van ons strategisch meerjarenplan. 
In dit Relatiemagazine lees je dat dit niet bij woorden alleen blijft. 
Betrokken zijn we bij actieve bewoners. 

Frans Desloover

Zoals de heer François. Hij zet zich als AED-vrijwilliger 
in voor de veiligheid in zijn wooncomplex. En de jon-
ge actieve Rozenburgse straatportiers kijken om naar 
hun buurt. Zij dragen er allemaal aan bij dat wonen in 
Rozenburg zo leuk is.
 
Ressort Wonen en gemeente Rotterdam werken 
veel samen. Voor Rozenburg en voor onze huurders. 
Wethouder Simons bracht op uitnodiging van Ressort 
Wonen een bezoek aan Rozenburg. De gemeente 
betrekken is belangrijk. Samen met bewoners optrek-
ken is voor ons vanzelfsprekend. Vraag het de huur-
ders van de Promenade. Met gemeente Rotterdam 
werken we samen aan onze duurzaamheidsambities. 
Onze droom: Rozenburg, het meest duurzame dorp 
in de haven!
 
Ik wens je veel plezier bij het lezen van dit magazine.
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De groene vingers van Ressort Wonen

Voorjaar in 
de tuin

Ook bij Ressort Wonen houden we van een gezelli-
ge groene omgeving. Voor deze ‘gezelligheid’ zorgt 
Hoogendoorn Projectbeplanting. Jelle Hoogen-
doorn: “Ressort Wonen had zelf al nagedacht over 
de planten voor het kantoor. Gelukkig stonden ze 
ook open voor advies en samen hebben we een 
mooie invulling gegeven aan de planten en de plan-
tenbakken. Omdat in het kantoor al veel kleuren zijn 
gebruikt, zijn de plantenbakken juist wit. Op de ba-

lie staat een gekleurde schaal met vrolijke bloeme-
tjes. Maar ook op andere plekken in het kantoor zijn 
de planten echte eyecatchers. Bijvoorbeeld rondom 
de trap, waar we een echt atrium willen maken. 
Voor de variatie zijn bakken in verschillende maten 
en vormen geplaatst én komen er verschillende 
tropische planten. Gaaf hoor zo’n nieuwe kantoor-
omgeving waar echt aandacht wordt besteed aan 
de planten.” 

Het voorjaar komt er aan! Bloemen, planten en 
bomen gaan weer bloeien en de zon neemt snel in 
kracht toe. Heerlijk! Tijd om ‘de bloemetjes’ buiten 
te zetten. Maar let er wel op dat je dit pas doet als 
het ook kan: veel planten kunnen niet tegen nacht-
vorst. Na 15 mei is daar minder kans op en vanaf 
dan kun je dus naar hartenlust potten en bakken 
vullen met gezellige eenjarige bloeiers. Wil je gelijk 
beginnen? Bomen en heesters met kluit kan je van-
af maart al planten, net als de meeste bloembollen. 
Planten die uit potten komen, kun je eigenlijk het 
hele jaar door planten. Kijk goed waar jouw plant 
van houdt: zon, schaduw of half schaduw. Als hij 
niet op de juiste plek staat, zal deze sneller dood 
gaan. Ook wil een plant graag ruimte om optimaal 
te kunnen groeien. 

  Even voorstellen... 

Dagmar de Heer werkt sinds 2 januari bij ons als opzichter 
planmatig onderhoud. Dat betekent dat ze onder meer de 
onderhoudsprojecten voorbereidt. Voor Dagmar een nieuw 
vakgebied, maar wel één die haar prima bevalt. “Ik ben op-
geleid als bouwkundige, maar het lukte me niet om daar een 
leuke baan in te vinden. Na een paar jaar in de scheepvaart, 
was het tijd voor iets nieuws. Wat ik nu bij Ressort Wonen 

doe, past eigenlijk heel goed bij mijn interesses. Ik ben 
geboren en getogen in Spijkenisse en ben er met mijn 29 jaar 
klaar voor om nog veel nieuwe dingen te leren. Bij Ressort 
Wonen ben ik hartelijk ontvangen en de collega’s begeleiden 
mij goed. Ondertussen ben ik al aardig ingeburgerd! Ik krijg 
ook echt de tijd om dingen goed te  regelen.”

Goed verzekerd

Tot de inboedel behoren alle spullen die je in huis 
hebt: van de vloerbedekking tot de kopjes in de kast 
en van elektrische apparaten tot kleding. Ook siera-
den zijn tot een bepaald bedrag meeverzekerd.

Wat kost een inboedelverzekering?
Een inboedelverzekering hoeft helemaal niet zo 
duur te zijn. Om je een indicatie te geven: voor 
een gemiddelde woning betaal je ongeveer €10,- 
per maand. Het precieze bedrag hangt af van de 
totale waarde van je bezittingen en voor welke 
dekking je kiest. De hoogte van de premie kun je 
laten uitrekenen door een tussenpersoon. Ook 
op internet kun je de premie zelf uitrekenen. Let 

er wel op dat je de voorwaarden van de polissen 
goed vergelijkt, want die zijn niet overal gelijk. 
Met een goede inboedelverzekering voorkom je 
bij schade onaangename financiële verrassingen. 
Dat is veel waard!

Korting op jouw polis
Bijna alle woningen hebben het certificaat Politie 
Keurmerk Veilig Wonen. Dit certificaat geeft 
bij verschillende verzekeringsmaatschappijen 
korting op je inboedelverzekering. Het is een 
aanrader om de polisvoorwaarden te checken. 
Het kan veel schelen in je portemonnee.

Schade komt altijd ongelegen. Gelukkig kun je je goed verzekeren tegen de financiële gevolgen. 
Ressort Wonen zorgt ervoor dat de woning zelf op de juiste manier is verzekerd. Voor alle 
persoonlijke bezittingen moet je als huurder zelf een inboedelverzekering afsluiten.
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Een vernieuwd pand, een gave nieuwe huisstijl en een Relatiemagazine 
dat een flinke metamorfose heeft ondergaan. Genoeg reden voor 
een feestje en dat vond plaats op 11 januari met huurders, relaties 
en medewerkers. De opening van het pand werd vooral een heel 
ontspannen, gezellige avond. De vernieuwingen stonden natuurlijk 
centraal en iedereen kon ongestoord een kijkje nemen achter de 
schermen. Wat leuk om te zien dat zoveel mensen van die mogelijkheid 
gebruik maakten en langs kwamen op 11 januari.

Zulayha Ilk is medewerker participatie en verhuur en was nauw betrokken bij 
de organisatie van het openingsfeest. “Het feest was een groot succes. Alles 
verliep soepel, tot in de kleinste details. Ressort Wonen draagt uit dat ze een 
open organisatie is met oog en oor voor haar huurders: dat hebben we op 11 
januari zeker laten zien. Van onze huurders hoorden we dat naderhand ook 
en dat was een groot compliment. De aanloop was groter dan we hadden 
verwacht en het is mooi om te zien hoe betrokken Rozenburg is bij Ressort 
Wonen. Ik heb samen met mijn collega’s heel wat mensen door ons mooie 
pand mogen rondleiden en dat was leuk om te doen. Ook het hapje en drankje 
waren goed verzorgd en het was een flinke drukte in de cateringtent naast het 
pand” 

^ Bekijk onze VLOG ^

De belangrijkste reden was om onze huisstijl goed 
aan te laten sluiten bij de toekomst van Ressort 
Wonen: een moderne corporatie die transparant 
en duurzaam is. En waar de huurders centraal 
staan en, nog meer dan vroeger, worden betrok-
ken bij belangrijke beslissingen. De basis voor de 
huisstijl en het logo hebben we samen met de 
Huurdersvereniging, huurders, relaties en ons 
eigen team ontwikkeld in een creatieve workshop. 
En onze kernwaardes, TRANSPARANT, PROACTIEF, 
 BETROKKEN en SAMEN hebben we vertaald in het 
ontwerp voor ons pand. Om de dienstverlening nóg 
verder te verbeteren.

voor een nog betere dienstverlening

EEN NIEUW KANTOOR

LET’S

CELEBRATE

De vernieuwde huisstijl en het pand zijn 
prachtig. Maar waarom was deze vernieuwing 
nodig en wat is er precies gedaan?

!
In ons nieuwe logo komen verschillende 
kanten van Ressort Wonen samen. Jan van 
Dam: “De golvende lijn staat voor transpa-
rantie en het flexibel mee gaan met maat-
schappelijke veranderingen.  En het legt 
meteen ook een link met het water rondom 
Rozenburg. Tegelijk vormt de golvende lijn 
ook mensen in verschillende kleuren, om zo 
de diversiteit van de Rozenburgse samen-
leving te laten zien. Het nieuwe logo laat in 
alle opzichten zien waar het ons om gaat: 
in samenwerking uitdagingen realiseren en 
verder ontwikkelen, voor en door Rozen-
burgers. Inmiddels zijn alle folders, vlaggen 
en briefpapier in deze stijl vernieuwd en is 
ook ons pand opnieuw ingericht.”

Wow, wat een veranderingen

Heb je al gezien dat we regelmatig een nieuw filmpje op Youtube posten? Type 
onderstaande link in op Internet of scan de QR code met een QR scanner. Deze 
is te downloaden via Google Play of de App Store. 
http://bit.ly/2oxmxHL
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In ons nieuwe kantoor vallen de open ruimte en het glas 
meteen op. Je kunt het hele kantoor doorkijken en zo open 
en transparant willen we in alles zijn. We laten zien wat we 
doen en zijn voor iedereen goed aanspreekbaar. We hebben 
frisse, opvallende kleuren gebruikt, maar tegelijk ook veel 
hout dat warmte en sfeer brengt.

Onze huurders staan centraal: wij betrekken je bij belangrijke 
beslissingen en houden je goed op de hoogte met de vernieuwde 
folders en ons relatiemagazine. Ook maken we dit jaar een belang-
rijke ‘digitale’ stap met een hele nieuwe website met veel huurders-
informatie. En natuurlijk ben je nog steeds van harte welkom aan 
de moderne publieksbalie in ons nieuwe kantoor. 

Wij werken samen met inwoners 
en organisaties in Rozenburg en 
 leggen graag verbinding met hen. We 
 zoeken samen naar oplossingen en 
bouwen verder aan de toekomst van 
 Rozenburg.

Ressort Wonen blijft ontwikkelen en dat is 
een ‘must’ voor een moderne woningcor-
poratie. We kijken met onze dienstverlening 
ook verder dan alleen Rozenburg als dat tot 
voordelen kan leiden voor onze huurders en 
de woningmarkt in Rozenburg.

Transparant Proactief Betrokken Samen
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We begonnen onze ronde in het huis van de wijk ‘het Veer-
huis’, gevestigd in het woonzorgcentrum Blankenburg, waar de 
wethouder in gesprek ging met bewoners en medewerkers van 
welzijnsorganisaties Careyn en DIA. In ’t Veerhuis kunnen wijkbe-
woners deelnemen aan activiteiten maar ze kunnen ook zelf aan 
de slag. Jonge en oudere mensen zijn welkom en er worden veel 
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals cursussen, inloop 
en dagbesteding. Het leuke aan het Veerhuis is dat je als wijkbe-
woner ook wordt uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen. De 
volgende stop was bij de Dalen, waar je goed kunt zien wat het 
doet met een wijk als je ‘oud vervangt door nieuw’. De herstruc-

turering in deze wijk is een groot succes en de wethouder vond 
het leuk om dit met eigen ogen te zien.

Het rondje Rozenburg bracht ons vervolgens naar Stichting 
Pameijer, waar de wethouder enthousiast werd ontvangen. De 
medewerkers van Pameijer vertelden uitgebreid over het bege-
leid wonen in de Meerpaal. Simons was nieuwsgierig en vroeg 
onder andere hoe de bewoners deze vorm van wonen ervaren 
en hoe hun dagbesteding eruit ziet. Als laatste werd de Vogel-
buurt bezocht waar het gesprek ging over het wonen en leven in 
de wijk, maar ook in heel Rozenburg.

Op donderdag 25 januari ‘deed’ wethouder Robert Simons met ons een rondje Rozenburg: het ging door verschillende 
buurten en de wethouder kreeg op die manier een goed beeld van wat er leeft in Rozenburg. 

Wethouder Simons  

  Rondje Rozenburg met...

Bobby de Graaf is architect bij NOVO 
Architectuur en hij tekende voor het 
nieuwe kantoor van Ressort Wonen. 
Onder het genot van een kop koffie 
vertelt hij graag over zijn rol en laat 
hij weten wat de bijzondere elemen-
ten zijn in het gebouw.

“Ik heb vooral gezocht naar elemen-
ten die het project uniek maken. Als 
uitgangspunt hebben we belangrijke 
pijlers van Ressort Wonen genomen, 
zoals transparantie, duurzaamheid 
en betrokkenheid bij de samenleving. 
Het pand was oorspronkelijk redelijk 
traditioneel van opzet met gesloten 
kantoren. Wij hebben die ruimtes 
opengebroken, waardoor meer 

ruimtelijkheid is ontstaan. Een aantal 
ruimtes moeten vanwege privacyre-
denen wel afgesloten zijn. Daar zijn 
glazen wanden geplaatst om toch dat 
open gevoel te houden. Een ontwerp 
is eigenlijk een soort puzzel waar 
je steeds een nieuw stukje aanlegt. 
Na de presentatie van het defini-
tieve ontwerp is aannemer Breijer 
bij dit puzzelvraagstuk aangesloten. 
Ondanks een aantal concessies die 
gedaan moesten worden, hebben 
we de voor ons belangrijke onderde-
len wel kunnen behouden. Zoals de 
aansluiting van de nieuwe trap op de 
balustrade boven en een glazen wand 
daaromheen.”
“Ik ben zeer trots op de sculpturale 

balustrades van de trap die doorlopen 
als viderand en zo één geheel vormen 
met een accent in hout. Er zijn veel 
harde materialen toegepast en kleur-
keuzes gemaakt die misschien wat 
kouder aanvoelen: het hout is daar 
juist een warme tegenhanger van. De 
combinatie van de kleuren en materi-
alen maakt het pand van Ressort Wo-
nen perfect in balans. Daarnaast was 
er een goede samenwerking tussen 
NOVO en Ressort Wonen: iedereen 
uit de organisatie was echt betrokken 
bij het proces en dat maakt het voor 
ons extra mooi.”

Bobby de Graaf

Op de koffie bij...
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Ressort Wonen logo

‘on the move’

“Hoewel je bij Navigate North rijdt om de punten en er aan het einde 
een winnaar is, zijn het de goede doelen die de ‘grote winnaars’ zijn. 
“Alle deelnemers zoeken vooraf sponsoren. Dit zijn voornamelijk bedrij-
ven die in ruil voor hun sponsorbijdrage een sticker op de auto krijgen. 
Wij reden dit jaar voor SRK, een stichting die hulp biedt aan kinderen 
in Wit-Rusland en bijdraagt aan de opbouw van het land. Onze 
Russische teamnaam leverde ons in Rusland wel wat 
voordelen op. снежки betekent namelijk 
sneeuwballen. Daardoor hadden we in Moer-
mansk extra veel bekijks.”

In januari presenteerden we met trots ons 
nieuwe logo. Inmiddels heeft deze al heel wat 
landsgrenzen gepasseerd. Eind januari wer-
den ‘wij’ bijvoorbeeld gespot in Moermansk 
(Rusland). Dat ligt toch zo’n 3.200 kilometer van 
Rozenburg vandaan. Ons logo stond namelijk op 
de auto van Team снежки (spreek uit: sjnezhki), 
die deelnam aan de spectaculaire rally Navigate 
North. “Met deze rally ben je vooraf van één 
ding verzekerd,” vertelt Rob Jongkind. “Je rijdt 
voor het goede doel in één week naar het hoge 
noorden en terug. Het is een tocht van zo’n 
8.000 kilometer. Waar je precies naartoe gaat 
en via welke weg, weet je vooraf niet. Van de 
organisatie krijg je steeds nieuwe coördinaten 
toegestuurd. Je moet zelf uitzoeken hoe je hier 
zo snel mogelijk komt. Voor de route die je rijdt 
en de tijd die je daarover doet, krijg je punten. 
Het team met de meeste punten is de uiteinde-
lijke winnaar. Ik heb samen met mijn zoon Aytor 
gereden. We zijn derde geworden en daar zijn 
we best trots op. Er waren 45 deelnemende 
teams, waaronder een aantal echte ‘autospecia-
listen’. Via mijn rol bij TekstUeel – communicatie 
heb ik aan de wieg gestaan van de vernieuwin-
gen in het pand en de huisstijl. Daarom vond ik 
het leuk om het logo van Ressort Wonen mee te 
nemen op deze mooie reis.”

Straatportiers vieren
De Straatportiers hebben hun project 
afgerond en dat was  natuurlijk een feestje 
waard. Dat feestje vond eind  februari 
plaats in een indoorcentrum in Maassluis, 
waar de kids met elkaar een hele leuke 
dag hadden. Huismeester Hans de Groot 
begeleidde de kinderen in de afgelopen 
maanden: “Het  Straatportiers project 

is altijd weer een hele belevenis. Het is 
leuk om te doen en de kinderen hebben 
er zelf ook veel lol in. Ook het eindfeest 
was een groot succes. Aan het einde van 
de middag kreeg iedereen een diploma, 
een highfive en  natuurlijk een woord-
je van dank. De allerlaatste activiteit 
voor de  Straatportiers was overigens de 

 meeloopdag bij Handhaving Rotterdam 
op 7 maart. Het was leuk en leerzaam om 
te zien wat zij voor werk doen. Het blijft 
goed om te zien hoe enthousiast de kin-
deren zijn. Eva, één van de Straatportiers, 
is daar een goed voorbeeld van: zij kwam 
zelfs op 11 januari tijdens het openings-
feest langs!”

feest

Kies je kleur!
Hoe leuk is het om je eigen kleuren te kiezen als je 
woning gerenoveerd wordt. Dat deed een aantal 
huurders van woningen aan de Julianastraat en 
de Margrietstraat onlangs bij ons op kantoor. Ze 
zochten nieuwe tegels uit voor de badkamer, toilet 
en/of keuken en richten hun huis op die manier he-
lemaal naar hun smaak in. Inspraak van huurders is 
sowieso belangrijk binnen Ressort Wonen en wat is 
een beter moment dan tijdens renovatiewerkzaam-
heden! Door onze klanten al in een vroeg stadium 
verschillende mogelijkheden voor te leggen, kan 
iedereen de kleur kiezen die hij of zij leuk vindt. En 
die past bij de rest van het interieur.
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Huurdersvereniging Rozenburg werkt op 
non-profit basis. “Van de contributie-inkom-
sten worden alleen de onkosten vergoed die 
wij als bestuur maken. We werken tegen-
woordig nagenoeg volledig digitaal en dus 
papierloos. Dit is beter voor het milieu en 
bovendien kunnen we ook sneller handelen. 
Huurders kunnen voor vragen ook digitaal bij 
ons terecht via voorzitter@hvrozenburg.nl. 
Klachten moeten overigens eerst bij Ressort 
Wonen worden ingediend. Mochten huurders 
er niet uitkomen met Ressort Wonen, dan 
komen wij in beeld”

Johan de Groot, voorzitter HVR: “Eén van de punten die aan de 
orde kwamen was de budgetcoach. Als huurdersverenging heb-
ben we ons sterk gemaakt voor de komst van zo’n specialist. De 
coach helpt mensen die het moeilijk vinden om rond te komen 
of een andere financiële uitdaging hebben. Bijvoorbeeld een 
(dreigende) huurachterstand. Dit wordt met de grootste zorg be-
handeld, want we willen natuurlijk woninguitzetting voorkomen. 
En in korte tijd is het aantal huisuitzettingen al sterk gedaald. 
Daarom vinden wij het belangrijk om te blijven communiceren 
over de mogelijkheid van de budgetcoach.” Tijdens de ALV is 

ook gesproken over groot onderhoud, restwarmte in Rozenburg 
en de investeringen in Brielle. Ook de inzet van een fonds voor 
scheefwoners was één van de onderwerpen. Dit zijn huurders, 
waarvan het inkomen niet past bij de huurprijs van een woning. 
Johan: “Vanuit de extra baten uit de inkomensafhankelijke huur-
verhoging is door Ressort Wonen een fonds gevormd, waaruit 
bijvoorbeeld de bijdragen betaald worden aan scheefwoners die 
bereid zijn te verhuizen. Voor Ressort Wonen heeft dit ook voor-
delen, want zij kunnen de woning dan mogelijk weer verhuren 
aan iemand met een passend inkomen.”

Eén keer per jaar houden we een Algemene Leden Vergadering (ALV), waar we laten zien wat we het afgelopen jaar 
hebben gedaan en bereikt. En, we geven inzicht in de inkomsten en uitgaven. Zo ook op 12 februari, toen we met de 
leden bij elkaar kwamen in Residence Roosenburch.

Huurdersvereniging 
Rozenburg...

over de ALV

V&A Vraag &  Antwoord

Mijn gootsteen en toilet raken 
 regelmatig verstopt. Hoe kan ik dit 
voorkomen?
Je kunt zelf veel doen om een verstopping in de gootsteen 
of het toilet te voorkomen. Spoel bijvoorbeeld geen vet of 
etensresten door de gootsteen. Dit zijn de voornaamste 
oorzaken van verstopping. Wees ook bij het toilet alert. 
Zelfs vochtige doekjes kunnen voor problemen zorgen! 
Deze zijn niet water afbreekbaar. 

Wat moet ik doen bij een 
 verstopping?

Als huurder heb je automatisch een abonnement bij ont-
stoppingsservice TOS. Bij een verstopping kan je recht-
streeks contact met hen opnemen via 0900 899 88 33. TOS 
verhelpt de verstopping en meestal hoef je er zelf niks voor 
te betalen. Probeer het probleem niet van te voren te ver-
helpen met chemische middelen, die je in de supermarkt, 
drogisterij of bouwmarkt kan kopen. Voor de medewerkers 
van TOS kunnen deze middelen gevaarlijk zijn.

Ressort Wonen heeft op veel 
 schuren verlichting geplaatst. Wat 
doe ik als een lamp niet brandt?

We hebben op verschillende schuren verlichting geplaatst 
om de veiligheid op het achterpad te vergroten. Dus zie je 
ergens een lamp die niet werkt? Laat het ons weten. Het 
kan zijn dat de lamp defect is, maar soms is de aanslui-
ting in de schuur niet meer goed. In dat geval maken we 
graag een afspraak met je wanneer we de lamp kunnen 
 repareren.  

In de winter heb ik vaak last van 
vocht in de woning. Hoe komt dit 
en wat kan ik er aan doen?

Vaak heeft dit te maken met de ventilatie in huis. Het helpt 
als je de roosters in het raam openzet. Even een aantal ra-
men tegen elkaar openzetten is ook heel effectief. En nee, 
je stookt zo niet ‘voor de vogeltjes.’ Een droge schone lucht 
verwarmt namelijk beter dan vochtige lucht.

De winnaars van het vierde kwartaal van 2017 zijn:
W. van de Vliet-van Oudheusden  Langeplaat 92
G. Mindertsma    Zanddijk 74
J.W. Zuidwijk    Boulevard 3

Dit kwartaal niet gewonnen? Niet getreurd! Misschien heb je de volgende keer meer geluk.

Betaal jij al via automatische incasso?

Loop de kans om één van drie VVV-bonnen (€ 50,-!) te winnen 
niet mis! Ieder kwartaal verloten we namelijk deze prijs onder 
huurders die de huur via automatische incasso betalen. Dat is 
leuk én automatische incasso is ook de makkelijkste manier van 
betalen.  

Met een éénmalige machtiging geef je ons toestemming om 
maandelijks het juiste huurbedrag te innen. Daardoor hoef je er 
zelf niet meer aan te denken en is de huur altijd op tijd bij ons 
binnen. Als het huurbedrag wijzigt, wordt de afschrijving auto-
matisch aangepast.
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We hebben weer veel goede oplossingen 
binnen gekregen op de prijspuzzel uit het 
vorige Relatiemagazine. Uit alle inzendingen 
is mevrouw E.K. Mintjes-Krijgsman als 
gelukkige winnaar uit de bus gekomen. We 
feliciteren haar van harte met de cadeaubon. 
Het goede antwoord was:  
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

ARCHITECT
BETROKKEN
DAGMAR
DIGITALER
DUURZAAM
FEEST
HUISSTIJL
HUREN
INBOEDEL

KLEUR
KOFFIE
LANGEPLAAT
LOGO
MONTEUR
MUIZEN
OPENING
PLANTEN
PROACTIEF

RALLY
RESSORT
SAMEN
TRANSPARANT
VENTILATIE
VERNIEUWING
VERSTOPPING
WETHOUDER
WONEN

E R R U E L K O P E N I N G

W I N B O E D E L H U R E N

O T T R O S S E R A M G A D

N A R A O D U U R Z A A M V

E R E A L P R O A C T I E F

N C D G N I P P O T S R E V

E H U I S S T I J L N Z E N

K I O F M A P N B I U R G I

K T H E U M N A E I F F O K

  O E T E I E B U R V O G O L

R C E S Z N W P L A N T E N

T T W T E I R U E T N O M L

E O L A N G E P L A A T E I

B D I G I T A L E R A L L Y

Puzzelen maar...

_ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _

Weet jij de juiste oplossing?
Heb je alle woorden gevonden? De overgebleven letters 
vormen een zin. Stuur je oplossing naar Lilian Assenberg 
van Eijsden. Zij is bereikbaar via  
lassenberg@ressortwonen.nl of Antwoordnummer 883, 
3190 VG Rozenburg. Uit alle inzendingen kiezen we een 
winnaar die een leuke cadeaubon ontvangt!

Schipper mag ik overvaren?
De eerste veerdienst vanaf Rozenburg dateert uit het einde 
van de 17e eeuw. In eerste instantie werd er gevaren met een 
zogeheten zijlader. Deze stak over van de kop van Rozenburg 
naar de haven van Maassluis. Begin jaren ‘60 van de vorige eeuw 
is de huidige aanlegsteiger gebouwd. Deze was veel makkelijker 
bereikbaar voor het publiek. Niet veel later werd een nieuwe 
pont ingezet met een kop- én een zijlader. Ook dit zorgde voor 
meer gemak en tijdwinst. Auto’s konden bijvoorbeeld vooruit de 
pont op- en afrijden. Het veer zelf is in de loop van de jaren niet 
veel veranderd. De functie van de pont en de sfeer aan boord 
daarentegen wel.

Hans de L’Ecluse, is al meer dan 40 jaar werkzaam op de pont. 
Rozenburgers kennen hem waarschijnlijk wel van de kaartver-

koop en controles. “Vroeger was het veel minder druk. In de 
weekenden werd de pont regelmatig gebruikt als uitje. Mensen 
vaarden mee naar de overkant en gingen direct weer terug. 
De sfeer was heel ontspannen en er werd veel lol gemaakt. In 
de zomer was het druk met recreatieverkeer. Toen al werd er 
dankbaar gebruik gemaakt van de vele fietsroutes in en om 
Rozenburg. Maar tijden veranderen, ook op de pont. Tegenwoor-
dig zijn we eigenlijk alleen nog een functioneel vervoermiddel. 
De maatschappij is veel gehaaster en het publiek op de pont dus 
ook. Toch vaar ik nog steeds met plezier en beleef ik nog vaak 
leuke dingen. Regelmatig worden er trouwfoto’s gemaakt op de 
aanlegsteiger en Sinterklaas komt ook ieder jaar in Rozenburg 
met een pont aan.”

De Hoofdingenieur van Elzelingen (een 
duidelijke zijlader) die in het midden van 
de 20e eeuw tientallen jaren de verbinding 
onderhield, was de eerste veerboot op de 
Nieuwe Waterweg met radar aan boord. In de 
oudheidkamer staat nog een schaalmodel van 
deze boot.

En de winnaar is!!
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Bezoekadres:
Juliana van Stolberglaan 7

3181 HH  Rozenburg

Postbus 1049

3180 AA  Rozenburg

Telefoon: 0181 25 20 99

E-mail: info@ressortwonen.nl

Internet: www.ressortwonen.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 

Betalingen
Voor jouw én onze veiligheid kan je bij ons aan de balie alleen pinnen

Reparatieverzoeken
Telefoon: 0181 25 20 70

Wil je de opzichter spreken?
Telefonisch of aan de balie tussen 9.00 en 10.00 uur

Verstopping
TOS Ontstopping, Hoogvliet Rt, telefoon: 

0900 899 88 33

Glasschade
Service Glas herstel, telefoon: 0800 022 61 00

(gratis voor deelnemers aan het glasfonds)

Storingen boilers en geisers:
Eneco, telefoon: 088 895 50 00

Storingen aan de lift:
Ressort Wonen, telefoon: 0181 25 20 70

Storingen CV

Firma TOM, telefoon: 010 462 04 11

Storingsdienst buiten kantooruren
Centrale Verwarming en overige urgente  reparatieverzoeken, telefoon: 

070 324 27 51

Huismeesters
Lies Sonneveld, kantoor Laan van Nieuw Blankenburg 354a: 06 81 63 02 43

Hans de Groot, kantoor Meerpaal 57a: 06 10 48 85 47

Huurdersinfo

CV problemen? 

Bel TOM!
Samen met een aantal andere corporaties 
hebben wij een nieuw contract afgesloten met 
firma TOM. Heb je een CV ketel in je woning? 
Dan kan je bij problemen nu rechtstreeks 
bellen met de CV monteur. Wel zo makkelijk! 
Bel TOM op (010) 4620411. Dit geldt overigens 
alleen als je een eigen CV ketel in de woning 
hebt. Woon je in een appartement met blok-
verwarming? Dan kan je als vanouds bij een 
storing bellen met Ressort Wonen.

Duurzaamheid 
update
In het magazine van december vertelden we al 
over de duurzame plannen van de overheid en 
welke invloed ze hebben op onze activiteiten. Dit 
krijgt nu langzamerhand vorm en nog dit jaar gaan 
we een duurzaamheidsvisie opstellen. Die moet er 
onder meer toe leiden dat we CO2 neutraal zijn in 
2050. Daarnaast hebben we een intentieovereen-
komst gesloten met gemeente Rotterdam en het 
Warmtebedrijf Rotterdam. We onderzoeken de 
mogelijkheid om circa 650 woningen aan te sluiten 
op het restwarmtenet. 

Bouwen in Brielle
De intentieovereenkomst voor het bouwen van 
sociale huurwoningen in Brielle is goedgekeurd 
door onze Raad van Commissarissen  en door het 
college van B&W van Brielle. Op 16 maart wordt de 
overeenkomst ondertekend. 

NIEUWS

Een primeur voor Ressort Wonen: in het appartementencomplex aan 
de Langeplaat is onze eerste AED opgehangen. Dit apparaat kan een 
cruciale rol spelen bij een hartaanval en is voor iedereen makkelijk 
te gebruiken. Door middel van stroomstoten kan het apparaat het 
hartritme weer herstellen en je kunt er dus letterlijk levens mee 
redden!

Etienne François is bestuurslid van de lokale EHBO vereniging en initiatiefne-
mer voor het AED project. Hij woont aan de Langeplaat en vindt dat voor een 
flat waar vooral bewoners van 55+ wonen, een AED eigenlijk onmisbaar is. 
“De dichtstbijzijnde AED hangt bij de huisarts of bij de Lidl, maar die mogen 
eigenlijk niet meegenomen worden. Hierdoor kan hulp bij een hartstilstand te 
laat zijn. Ik heb contact gezocht met Ressort Wonen en ook zij waren enthou-
siast over mijn idee om in ons appartementencomplex een AED te plaatsen. 
Omdat dit gezien wordt als een bewonersinitiatief, moest 90% van de mede-
bewoners instemmen met het plan. Ik ben bijna een jaar geleden, samen met 
mijn vrouw, begonnen met het verzamelen van handtekeningen en uiteindelijk 
hadden we er genoeg. Dat was het moment om ze te presenteren aan Ressort 
Wonen. Half februari bracht Zuleyha Ilk het goede nieuws dat de AED ge-
plaatst zou gaan worden. Hier zijn we natuurlijk super blij mee. Het geeft een 
veilig gevoel, hoewel we natuurlijk hopen dat we het apparaat nooit hoeven te 
gebruiken.”

Hoe werkt een AED?
Een AED is voor iedereen makkelijk te gebrui-
ken. Wanneer je het apparaat aanzet, vertelt 
het precies wat je moet doen. Etienne: “Toch 
gaan we, in samenwerking met de EHBO-ver-
eniging van Rozenburg, zes bewoners een cur-
sus geven. Er komt een trainer met poppen 
waarop de deelnemers het apparaat kunnen 
testen. Wij leiden deze zes mensen op, zodat 
er op iedere woonlaag minimaal een persoon 
is die precies weet hoe de AED werkt.”

Een AED, daar red je levens mee...

Muizenoverlast?
Voor het bestrijden van muizen ben je als 
huurder zelf verantwoordelijk. Heb je dit 
probleem dan raden wij je aan om contact op 
te nemen met een professioneel bestrijdings-
bedrijf. In Rozenburg is   
plaagdiertjes.nl actief op dit gebied. Zij zijn te 
bereiken via 06-24514135 

Als de kat van huis is...

 In verschillende wijken in Rozenburg zorgen zij voor overlast. 
Heel vervelend! Steven Zandbergen is gespecialiseerd in onge-
diertebestrijding. Hij vertelt wat je zelf kan doen tegen muizen 
en wanneer het tijd wordt om een professional in te schakelen. 
Zijn bedrijf doet bij overlast van muizen bouwkundig onderzoek 
en stelt op basis van dit onderzoek een plan op voor een oplos-
sing.

“Als je last hebt van muizen is het belangrijk om gelijk in actie te 
komen. Ze vermenigvuldigen zich namelijk snel, waardoor het 
probleem in no-time groter wordt. Er zijn meerdere manieren 

om muizen te bestrijden. Je kunt een bestrijdingsmiddel uit de 
winkel gebruiken of een val zetten. Het is aan te raden om een 
professional te bellen als je keutels ziet in bijvoorbeeld de me-
terkast, keuken of voorraadkast. Muizen verplaatsen zich mak-
kelijk door kleine openingen of langs leidingen. Wij gaan altijd 
eerst op zoek naar de bron. Daarna zorgen we voor een oplos-
sing, zoals het plaatsen van roostertjes. Voor een snel resultaat 
is een elektronische val een uitkomst. De muizen zijn dan op slag 
dood en kunnen niet in een spouwmuur of plafondruimte liggen 
te rotten. Met deze methode is de kans klein dat kortsluiting of 
brand veroorzaken.”

...dansen de muizen!
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