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Leuk om op deze plek kennis te maken! Carla heeft natuurlijk onlangs afscheid genomen en 
daarom neem ik haar taken over. Zij was een bekend gezicht voor veel huurders en kende 
bijna iedereen. Ik vind het een mooie uitdaging om voor jullie net zo’n bekend gezicht en 
aanspreekpunt te worden!

In de afgelopen periode ben ik goed ingewerkt en 
heb ik al veel nieuwe mensen leren kennen. Voor 
iemand die niet uit Rozenburg komt is het vooral 
de gemoedelijkheid in het dorp wat me als mees-
te opvalt. Rozenburgers staan voor elkaar klaar 
en slaan de handen in één om op te komen voor 
het algemeen belang. Dit zie je bijvoorbeeld in de 
klankbordgroepen en testpanels waar huurders 
actief in zijn. Dit is voor mij een extra motivatie 
om jullie nóg beter van dienst te zijn.

De vakantieperiode komt er aan, maar bij Ressort 
Wonen zitten we zeker niet stil. De renovaties in 
de woningen aan de Dr. J.M. den Uylboulevard zijn 

bijna afgerond en het mooie resultaat is in dit 
magazine te lezen. De planvorming van de werk-
zaamheden aan de Esdoornlaan gaat voortvarend. 
En ook in Welgelegen is er ontwikkeling: daar 
hebben de eerste uitverhuizingen plaatsgevon-
den. Ook het artikel over het Power2Gas-project, 
dat onlangs een nieuwe fase in ging, waardoor er 
straks waterstof door de Rozenburgse gasleidingen 
stroomt, mag je niet missen. Dat zijn mooie mijl-
palen en projecten en ik wens je veel lees plezier 
daarmee. 

Ik hoop je binnenkort te ontmoeten bij Ressort 
Wonen.

Een woord vooraf
Een zomer vol mijlpalen

Priscilla Asare
Medewerker Woonservice
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“De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur 
en de gang van zaken. De raad heeft meerdere rollen. We zijn 
toezichthouder, adviseur én werkgever van de bestuurder. 
Leden mogen maximaal twee termijnen van vier jaar in de raad 
blijven en die tijd zit er nu op,” steekt Ellen Bal van wal. “We 
hebben ons sterk kunnen maken voor goede volkshuisvesting 
in Rozenburg en daar zijn we trots op. Er is bij Ressort Wonen 
in de afgelopen jaren best veel veranderd. Dit was onder meer 
nodig door de snel veranderende wetgeving. We hebben met 

Jan Schrijver, de vorige directeur-bestuurder, fijn samenge-
werkt. De aanstelling van directeur Frans Desloover in 2016 gaf 
de organisatie een frisse boost. Hij werkt toekomstgericht en 
heeft veel nieuwe plannen. Hierin neemt hij de hele organisa-
tie mee.”

Walter Reurink deelt deze mening: “We hebben een goede 
verstandhouding met de directeur. Dat maakt het samenwerken 
makkelijker. Zowel het managementteam als de medewerkers 

Na acht jaar nemen voorzitter Ellen Bal en vicevoorzitter Walter Reurink aan het eind 
van dit jaar afscheid van de Raad van Commissarissen (RvC). Ze hebben met veel 
plezier gedurende twee termijnen hun rol vervuld en kijken vanaf deze plaats graag 
even terug op hun periode in de RvC van Ressort Wonen. 

Op de koffie bij...
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...Ellen Bal en Walter Reurink
stellen zich altijd coöperatief op. Rozenburg heeft daarnaast 
een actieve en betrokken huurdersvereniging, waar inmiddels 
alle huurders lid van zijn. Minimaal één keer per jaar waren 
wij bij hun Algemene Ledenvergadering aanwezig. Voor ons is 
zo’n bijeenkomst een mooie kans om huurders persoonlijk te 
ontmoeten en te horen hoe zij naar Ressort Wonen kijken. Dit is 
echt ‘informatie van de bron’ en dat helpt ons bij onze taak: het 
adviseren van de bestuurder om de huurders zo goed mogelijk 
te bedienen.”

Bij een terugblik hoort natuurlijk een opsomming van de hoog-
tepunten. Voor Ellen is dat vooral de ontwikkeling van het me-
disch centrum en het woonzorgcomplex Blankenburg. “Dit was 
een spannend traject. Ik vind het heel waardevol dat Rozenbur-
gers die intensieve zorg nodig hebben nu dicht bij huis, in hun 
vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen.” Walter kijkt met 
trots terug op de bouw van de mooie appartementencomplexen 
aan de Koninginnelaan (aan de Nieuwe Waterweg). “De ontwik-

keling van de woontorens was een grote stap voor Rozenburg 
en de bouw ging bijna niet door. Ressort Wonen gaf het laatste 
zetje door twintig appartementen te kopen. Dit maakte de bouw 
mogelijk in een tijd waarin nieuwbouwontwikkeling niet vanzelf-
sprekend was. Dat laat wel zien dat Ressort Wonen betrokken is 
bij Rozenburg en haar nek durft uit te steken.”

Beide commissieleden nemen afscheid van de RvC met een 
voldaan gevoel. “Het is jammer dat het ophoudt, maar ons 
werk zit erop en we geven het stokje met een gerust hart door. 
Ressort Wonen heeft haar zaken goed op orde en staat er 
financieel goed voor. Het is een corporatie met het hart op de 
goede plaats. Ze zet zich in om betaalbaar en prettig wonen voor 
iedereen mogelijk te maken. We hebben er het volste vertrou-
wen in dat deze lijn in de toekomst wordt voortgezet. We blijven 
Ressort Wonen natuurlijk volgen en in het oog houden. Wellicht 
kunnen we in de toekomst onze ervaring voor andere woning-
corporaties inzetten.”
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Wel eens van het begrip ‘scheefwonen’ gehoord? Dit heeft niks te maken met de 
staat van een woning. Wél met de inhoud van je portemonnee! Wij leggen uit wat 
scheefwonen precies is en hoe we dit samen kunnen oplossen. 

Scheefwonen? 
Samen op zoek naar een oplossing!

Hoe ontstaat het?
In sommige gevallen heb je recht op huurtoeslag. Het kan voor-
komen dat de huurprijs van je woning hoger is dan de grenzen in 
de huurtoeslagwet waardoor je niet de volledige maandelijkse 
huurtoeslag ontvangt.  Als je een te laag inkomen hebt of wan-
neer het inkomen door omstandigheden daalt, kunnen proble-
men ontstaan bij het betalen van de maandelijkse woonlasten, 
zoals huur en energieverbruik. Op dat moment spreken we over 
het fenomeen ‘scheefwonen’. En dat wil Ressort Wonen graag 
voorkomen!

Verhuizen? 
In deze situatie staan wij onze huurders graag bij. Is jouw  
inkomen maandelijks te laag en komt de huurprijs boven de  
€ 651,03 uit? Neem dan contact op met onze medewerkers van 
Woonservice. Wij nodigen jou dan uit voor een afspraak om het 
probleem te bespreken en samen naar oplossingen te zoeken. 
Wist je bijvoorbeeld dat we in sommige situaties een goedko-
pere, maar redelijk gelijkwaardige woning kunnen aanbieden? 
Dit gesprek kan plaatsvinden bij ons in kantoor, maar ook bij jou 
thuis aan de koffietafel. Natuurlijk behandelen we alle informa-
tie discreet. Herken je bovenstaande situatie? Wacht dan niet te 
lang, en neem gerust contact met ons op. Je kunt je geld tenslot-
te maar één keer uitgeven!
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Veilig wonen 
in de Vogelbuurt

Op 11 juni waren de bewoners van de Vogelbuurt en Huurdersvereniging Rozenburg  uitgenodigd 
voor een meedenkbijeenkomst met het thema ‘Veilig wonen in de Vogelbuurt’. Het thema bleek 
een schot in de roos! De bijeenkomst werd goed bezocht en de bewoners gaven volop hun mening 
en lieten weten wat ze nodig hebben op het gebied van veilig wonen in hun wijk. 

Ideeën in overvloed
Met een interactieve presentatie door adviesbureau De Nieuwe Wind werden 
de aanwezigen uitgedaagd om mee te denken over leefbaarheid en veiligheid 
in de wijk. Onze huurders gaven een duidelijke blijk van betrokkenheid. Er 
werd onder meer uitgebreid gesproken over de rol van het groenonderhoud, 
de komst van nieuwe buren en andere zaken zoals veiligheid in de buurt. Alle 
wensen over praktische zaken proberen we zo snel mogelijk te verwezenlijken. 
De onderwerpen die meer impact hebben brengen wij in voor het jaarplan 
2020 óf bespreken we met bijvoorbeeld de gemeente. Dat de huurders zo’n 
grote inbreng hebben in ons gezamenlijk beleid, is een prachtig eindresultaat 
van de bijeenkomst!

Wij horen graag jouw mening! 
Heb jij ideeën over de leefbaarheid bij jou in de wijk? Twijfel dan niet en neem 
contact op met participatiemedewerker Zuleyha Ilk via (0181) 25 20 92. Het is 
jouw wijk, dus jij mag het zeggen!
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Hoera, het is officieel! De woningen aan de Esdoornlaan krijgen een grondige opknapbeurt. 
Op 11 juni ondertekenden directeur Frans Desloover en Hans van der Krogt (directeur Smits 
Vastgoedzorg) een samenwerkingsovereenkomst die hét startschot van het grootschalig 
onderhoud aangeeft. Smits Vastgoed neemt de renovatie van vijf flatgebouwen voor haar 
rekening. De portieken en entrees krijgen een opknapbeurt. En bij zestig woningen worden 
de kozijnen vervangen. Ook de keuken, de badkamer en het toilet worden aangepakt. Zowel 
de buitenkant van het complex als de binnenkant van de woningen worden dus weer zo 
goed als nieuw!

nieuw!Esdoornlaan weer als 
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Energiezuinig
Natuurlijk vergeten we bij deze geplande renovatie onze 
duurzaamheidsambities niet. Als alles doorgaat dan wordt het 
complex veel energiezuiniger. Dat betekent dat het netto ener-
gieverbruik een stuk lager wordt door gebruik te maken van 
slimme energiebesparende maatregelen. De woningen krijgen 
vloer-, gevel- en dakisolatie en er wordt hoog rendement glas 
geplaatst. We willen eigenlijk een geheel nieuwe schil om het 
complex heen bouwen.

Wordt vervolgd…
Na de bouwvakvakantie ontvangen alle huurders van de 
Esdoornlaan een uitnodiging om de modelwoning te komen 
bekijken. Ressort Wonen geeft ter plekke informatie over de 
mogelijke energiebesparing en huurverhoging. Als minimaal 
70% van de huurders akkoord gaat, kunnen wij verder met de 
uitvoering van het project. We hebben met Smits Vastgoed 
afgesproken dat zij uiterlijk 15 oktober hun plannen voor de 
renovatie gereed hebben. Natuurlijk houden wij je op de  
hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

Samen naar een mooie toekomst!
Ressort Wonen staat voor betrokken en samen. Bij 
belangrijke keuzes die wij maken, betrekken wij 
daarom steeds vaker onze huurders. Zo ook bij het 
renovatieproject aan de Esdoornlaan. Hiervoor is een 
klankbordgroep van huurders opgericht. Een van de 
klankbordgroep leden is Cobie Degeling, een klank-
bordgroeplid van het eerste uur. “Ik woon al meer 
dan vijftig jaar met veel plezier aan de Esdoornlaan. 
Ik weet dus als geen ander wat er allemaal aan het 
complex moet gebeuren. Dat is ook de reden waarom 
ik mij in het voorjaar van 2018 heb aangemeld voor 
de klankbordgroep. Het complex is gebouwd in 1963, 
dus een grondige renovatie is hard nodig! Ressort 
Wonen betrekt de klankbordgroep nauw bij alles wat 
er gebeurt. Van de kozijnen, ramen en vloeren in de 
woningen tot aan gemeenschappelijke ruimtes van 
het hele complex: wij denken over álles mee. Maar 
ook bij belangrijke keuzes zoals wie de renovatie op 
zich gaat nemen hadden wij inspraak. Als betrokken 
huurder denk ik graag mee over de renovatie. De 
klankbordgroep is hier een mooie manier voor.”
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Wij begrijpen natuurlijk dat een verbouwing grote impact heeft 
op de dagelijkse gang van zaken van onze huurders. Daarom 
vragen we ze om volop mee te denken over planning en proces. 
Alle huurders zijn op de hoogte gebracht van de renovatieplan-
nen en hebben een uitnodiging gekregen om kleuren te komen 
kiezen in onze showroom. Voordat de werkzaamheden van start 
gingen, hebben wij samen met uitvoerder Koers alle huurders 

bezocht. Dat was hét moment om uitgebreid vragen te stellen 
én informatie te geven over wat er gaat gebeuren. Waar nodig 
bieden we hulp aan. 

Per woning zijn we maximaal zeven werkdagen bezig. Niemand 
zit overigens tijdens zo’n bouwperiode zonder keuken, douche 
of toilet. Wij plaatsen een noodtoilet en een noodkeuken.  

Goed nieuws voor de bewoners van de Dr. J.M. den Uylboulevard! De keukens, badkamers en 
toiletten in deze appartementen krijgen namelijk een grondige opknapbeurt. We zijn eerst met 
alle bewoners in gesprek gegaan om vast te stellen wat er precies moest gebeuren. Uit deze 
inventarisatie bleek dat 77 badkamers en 55 keukenblokken aan vervanging toe zijn. 

Onderhoud

update

Opknappen maar!
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Daarnaast stellen we een lege woning in het appartementen-
complex beschikbaar om tijdens de verbouwing gebruik te 
kunnen maken van een badkamer. 

De eerste verbouwingen zijn al van start gegaan. De eerste  
keukens, badkamers en toiletten zijn klaar en ondanks de impact 
van de verbouwing zijn de huurders positief over de verbouwing.  

We hebben al gehoord dat ze erg blij zijn met het eindresultaat! 
Als alles volgens planning verloopt is het werk eind oktober 
gereed.
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Waterstof 
door Rozenburgse gasleidingen

Deze mijlpaal werd op 25 juni groots afgetrapt tijdens het Waterstof Event, 
georganiseerd door netwerkbeheerder Stedin. “Het is bijzonder wat er nu 
gebeurt,” vertelt Frans Desloover. “Niet meer het duurzame gas, maar de 
waterstof zelf gaat nu door de bestaande gasleidingen naar de woningen. Op 
het event konden de aangesloten partners, media en natuurlijk de bewoners 
met eigen ogen zien hoe dit in zijn werk gaat. Wij zijn er trots op dat we deel 
uitmaken van de koplopersgroep die deze duurzame ontwikkeling verder 
brengt!”

Ressort Wonen maakt zich sterk voor een duurzame samenleving. Frans: 
“De doelstelling in Nederland is dat we in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. 
Met het oog op onze pay-off ‘duurzaam betrokken’ werken wij aan meer-
dere duurzame initiatieven. Dat doen wij door bijvoorbeeld zonnepanelen 
te plaatsen op onze woningen. Ook het verwarmen van onze woningen met 
restwarmte is, weliswaar voor de toekomst, een onderdeel van onze duur-
zaamheidsvisie. Momenteel onderzoeken we hoe we onze woningen op het 
warmtenet kunnen aansluiten. Met elkaar dragen we bij aan een schonere 
wereld. Je doet toch ook mee?”

Rozenburg is koploper op het gebied van verwarmen met waterstof. Met 
het bijzondere Power-2-gas project werd waterstof afgelopen periode al 
omgezet in duurzaam gas. De proef hiervan vindt plaats bij een deel van de 
portiekwoningen aan de Bosseplaat. Deze maand ging een nieuwe projectfase 
van start. 
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  Rozenburger in de Spotlight:

‘Mensen met een  
taalachterstand help  
ik graag verder’
Bernardos Dauphin woont al bijna 50 jaar in Rozenburg. Hij draagt graag zijn steentje 
bij aan de maatschappij en met name aan Rozenburg. Tot zijn pensionering werkte 
hij als pedagoog en nu is hij actief als vrijwilliger. Hij geeft Nederlandse taallessen en 
is al 13 jaar ambassadeur van Stichting Pax Kinderhulp. 
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“Als pedagoog ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in de ont-
wikkeling van kinderen en volwassenen. Na mijn pensioen wilde 
ik echt iets betekenen voor de maatschappij. Achter de gerani-
ums zitten is niks voor mij en hoe leuk is het om je ervaring in te 
zetten om mensen te helpen. Ik ben destijds begonnen met het 
geven van huiswerkbegeleiding voor kinderen met een taalach-
terstand bij de Bibliotheek Rotterdam. Die begeleiding werd 
overgenomen door de scholen en vervolgens ben ik Nederland-
se taalles gaan geven, gericht op grammatica. Uiteindelijk kwam 
ook dit werk tot een einde en werd ik gevraagd door Residence 
Roosenburch. Hier werd ik met open armen ontvangen. Ik geef 
daar nu al bijna vier jaar iedere vrijdag taallessen aan beginners 
en gevorderden. Dat doe ik in twee groepen. Om 10.00 uur 
starten de beginners en om 13.00 uur de mensen die al verder 
in hun taalontwikkeling zijn.

Ik doe dit werk graag. Het is voor mij een mooie manier om in 
contact te komen met Rozenburgers van verschillende leeftijden 
en met verschillende achtergronden. Er is, aan het eind van 
vrijwel elke les, wel iemand die naar mij toe komt om te bedan-
ken. Die blijk van waardering doet echt goed. Het belangrijkste is 
dat ik mijn leerlingen weer een stapje verder kan brengen in hun 
taalontwikkeling. Dat geeft veel voldoening. Tijdens de lessen 
probeer ik op een leuke en laagdrempelige manier de ins en 
outs van de Nederlandse taal over te brengen. In een ontspan-
nen sfeer oefenen we stapsgewijs grammatica en spelling. Ook 
vertel ik over de Nederlandse cultuur en geschiedenis. De lessen 
zijn niet alleen leerzaam, maar ook heel leuk. We hebben veel 
plezier! Vooral de anderstaligen verbazen én verwonderen zich 
regelmatig over die bijzonderheden in de Nederlandse taal. De 
taallessen zijn kosteloos en voor iedereen toegankelijk, dus ook 
voor Rozenburgers die moeite hebben met lezen en schrijven. 
Iedereen is van harte welkom!”
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Onder de rook van Rotterdam zijn drie, kleine dorpse gemeenschappen met hun eigen historie en identiteit te vinden: 
Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg. Deze kleine havendorpen - de zogeheten kleine kernen - horen bij Rotterdam, 
maar liggen buiten het stadscentrum. De kernen staan voor de uitdaging hoe een duurzame toekomst te houden; hoe om 
te gaan met de groei van het aantal senioren? Met de veranderende werkgelegenheid in de haven? En met prettig wonen 
voor iedereen? En misschien wel het allerbelangrijkste: hoe krijgen de kleine kernen vanuit Rotterdam dorpse antwoorden 
op dorpse vraagstukken? “Hoogste tijd voor een maatwerkaanpak,” vindt Barbara Kathmann (PvdA). Zij is sinds juli 2018 
wethouder in Rotterdam en onder meer verantwoordelijk voor economie, wijken en kleine kernen. Ze heeft een duidelijke 
visie op de ‘kleine-kernen-aanpak’. En gaf gehoor aan de oproep van de gebiedscommissies van Hoek van Holland, Pernis en 
Rozenburg om samen te zoeken naar een oplossing.

Sociale samenhang
“De term ‘kleine kernen’ doet geen eer aan de prachtige 
gebieden. Deze kleine gemeenschappen verdienen wat mij 
betreft speciale aandacht. Hoek van Holland, Pernis en Rozen-
burg zijn echte havendorpen. Ook al horen ze bij Rotterdam, 
er hangt een andere sfeer dan in het centrum. Het zijn oude 

kernen met karakteristieke panden én mooie nieuw bouw-
woningen. Er wonen betrokken mensen en de sociale  
samenhang is groot.” 

Tot zover lijkt er niets bijzonders aan de hand. Toch krimpt 
het aantal inwoners. “De digitalisering speelt hier ook een rol. 
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Rozenburg in 
zijn kracht...

Steeds meer Rotterdammers doen hun boodschappen online 
in plaats van fysiek in de (buurt)winkel. Dit zorgt ervoor dat 
dienstverleners en winkeliers het moeilijk krijgen. Het is de 
taak van Rotterdam om onder de aandacht te brengen hoe 
bijzonder onze havendorpen zijn. Rozenburg bijvoorbeeld is 
vooruitstrevend en ambitieus. Dat mogen we best ‘van de da-
ken schreeuwen’. Het behoort tot één van de eerste wijken in 
Rotterdam waar woningen straks van het gas af gaan. Daar zijn 
we heel trots op! Het is met al haar groen ook een uniek ge-
bied voor toerisme en recreatie. Het is heerlijk om te fietsen 
of om aan de waterkant van de boten te genieten. De voorzie-
ningen van zo’n dorpskern moeten daar veel meer op aanslui-
ten. En daar kan de economie van profiteren. Hoe mooi zou 
het zijn om een gezellige brasserie aan het water te hebben? 
De Blankenburgverbinding die in 2024 klaar moet zijn, zal 
helpen om de bereikbaarheid van deze prachtige Rotterdamse 
wijk te verbeteren. En samen met Ressort Wonen willen we 

zorgen voor meer betaalbare (woon)voorzieningen voor de 
vele ouderen in Rozenburg met een kleine beurs. Zij hebben 
hun hele leven de handen uit de mouwen gestoken voor de 
haven van Rotterdam en moeten hun oude dag in Rozenburg 
kunnen blijven wonen.”
 
“Op dit moment werken verschillende partijen samen om de 
kleine kernen hip en happening te houden. Er is een uitvoerings-
programma gemaakt waar partners zoals Ressort Wonen aan 
deelnemen. Voor inwoners organiseren wij themabijeenkomsten 
waarin zij mee kunnen denken over het beleid. We willen vooral 
een praktische aanpak die voor iedereen werkt. We moeten het 
tenslotte samen doen! In Rozenburg staat de eerste bijeenkomst 
gepland in oktober 2019. ‘Wonen’ staat hier centraal.” 

Meer weten? Kijk op www.rotterdam.nl/wonen-leven/rozen-
burg/ of volg ons via @rozenburg.010.
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Onze nieuwe website is alweer een tijdje live. De hoogste tijd voor een deskundige keuring door 
ons testpanel! Op 22 mei was het zo ver en kwamen de panelleden bij elkaar om de nieuwe 
website grondig te testen. Wij noteerden de tops én tips. Oftewel: wat is er goed en wat kan 
nog beter. Uit de bijeenkomst kwam een mooi overzicht van opmerkingen hoe we de website 
voor onze huurders nog beter kunnen maken. 

Testpanel aan zet …

Tops: wat is goed?
Het testpanel kon alle informatie die ze als huurder nodig 
hebben makkelijk vinden. Dankzij de duidelijke snelknoppen 
is informatie goed te vinden en kun je makkelijk brochures en 
relatiemagazines downloaden. Als je via de website een melding 
of verzoek doet, krijg je een bevestiging. Volgens de panelleden 
een hele prettige functie. Zo weet je zeker dat jouw informatie 
goed aankomt. Dat zijn mooie complimenten! 

Tips: wat kan beter?
We ontvingen ook waardevolle tips om de website verder te 
verbeteren. Zo ontdekte het panel dat de zoekbalk nog niet 
helemaal goed werkt. Ook merkten de panelleden dat de infor-

matie op sommige pagina’s nog niet helemaal volledig is. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om inschrijven, bewonerscommissies en 
over het opzeggen van de huur. En op de pagina ‘meest gestelde 
vragen’ stonden nog niet alle vragen bij het juiste onderwerp. 
Ook wijzelf vonden tijdens de sessie nog een verbeterpunt: met 
verplichte invulvakken ontvang je altijd de volledige contactin-
formatie van de huurders bij bijvoorbeeld een reparatieverzoek. 
Wel zo handig! 

Gebruikersgemak van de website staat bij ons voorop. Daarom 
zijn wij ontzettend blij met de feedback van het testpanel. De ko-
mende tijd gaan wij hard aan de slag om de tips door te voeren 
op de website.

over de website!
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Luisterpanel 2.0

Wij weten natuurlijk al lang dat we veel kunnen leren van onze 
huurders. Daarom organiseren wij regelmatig luisterpanels om 
persoonlijk van hen te horen wat zij van onze dienstverlening 
vinden. Wat gaat goed en wat kan juist beter? In de praktijk 
bleken de luisterpanels net wat anders te verlopen. In plaats van 
een open gesprek waarin wij vooral naar de huurders luisteren, 
werd het al snel een vraag-en-antwoordsessie met de huurder. 
Oók nuttig en waardevol, maar niet het doel van het luisterpa-
nel. Tijd om de werkwijze van het luisterpanel over een andere 
boeg te gooien: het luisterpanel 2.0!

Weten wat er leeft …
Zuleyha Ilk, medewerker participatie/verhuur: “Op 25 juni vond 
het eerste luisterpanel nieuwe stijl plaats. Op het programma 

stonden onderwerpen als fijn wonen, leefbaarheid en de in-
stroom van nieuwe huurders. Nieuw was dat het onafhankelijke 
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) het 
panel leidde. Wij volgden de sessie in een aparte luisterruimte, 
waardoor we geen enkele interactie hadden met de huurders. 
Omdat de mensen van KWH veel open vragen stelden, kregen wij 
een mooie kijk op wat er precies leeft onder de huurders. Omdat 
we geen actieve gesprekspartners waren, konden we goed naar 
hun boodschap luisteren én het verhaal erachter interpreteren. 
Van die waardevolle informatie maken we een verslag en de 
inhoud ervan koppelen we uiteraard terug aan de deelnemers. 
Samen met het KWH gaan wij met de aangedragen ideeën aan de 
slag tijdens een leer- en een verbetersessie. Benieuwd naar de uit-
komsten? We plaatsen het verslag binnenkort op onze website.”
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Van oudsher gebruiken we de benaming “huismeester”. Lies Sonneveld en Hans de Groot 
hebben die rol bij Ressort Wonen en zijn het erover eens dat zij echte huismeesters zijn. 
“Huismeesters zorgen voor het welzijn van bewoners en een wooncomplex en dat is precies wat 
wij doen. Maar omdat we actief zijn voor alle woningen van Ressort Wonen in Rozenburg, kan 
je ons eigenlijk beter huis en wijkmeesters noemen.” Wij zijn benieuwd hoe Hans en Lies het 
dagelijks contact met zoveel verschillende bewoners ervaren en we gingen met hen in gesprek.

Door de ogen van 
onze huismeesters…
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Wat is jullie voornaamste taak?
Lies: “Wij zorgen dat de woonomgeving van onze huurders veilig 
en netjes is. En dat het gezellig blijft in Rozenburg. In de onder-
linge verhoudingen hebben mensen daar soms wat hulp bij no-
dig. Het komt wel eens voor dat we bemiddelen bij burenruzies. 
We dragen graag bij aan een oplossing. Vaak gaan deze mensen 
weer ‘gewoon’ bij elkaar op de koffie. We spreken mensen er 
ook op aan als ze hun hond uitlaten en de hondenpoep niet op-
ruimen. Of wanneer ze hun tuin laten versloffen. Groen in tuinen 
moedigen we zeker aan, maar het moet geen overlast veroor-
zaken. Begroeiing naar andere tuinen of veel onkruid is niet de 
bedoeling. Op deze manier blijft het mooi wonen in Rozenburg.” 

Op huisbezoek
Hans vertelt wat er sinds kort nog meer binnen het taken-
pakket van een huismeester valt: “Sinds maart brengen wij 
huisbezoeken aan nieuwe huurders. Binnen twee maanden 

nadat de nieuwe huurder is ingetrokken komen wij langs om 
te kijken of de huurder zijn weg kan vinden. Aan de hand van 
een checklist vragen we of alles rondom het betrekken van de 
nieuwe woning naar wens is verlopen. We geven ook infor-
matie over duurzaam wonen, bijvoorbeeld op het gebied van 
besparing op de energiekosten. Als een huurder hier meer 
interesse in heeft, dan brengen wij hem in contact met een 
energiecoach.”

Waar Lies en Hans het helemaal over eens zijn is dat huurders 
positief reageren op de huisbezoeken en de inzet van de huis-
meesters. “Zij waarderen het dat Ressort Wonen zulke goede 
service biedt. Bovendien vinden mensen het leuk dat we zo 
persoonlijk betrokken zijn. Wij zijn voor iedereen makkelijk te 
bereiken en dit werk voelt meer als een hobby dan een baan. 
Het geeft zo’n voldaan gevoel wanneer je écht iets kunt doen 
voor de omgeving!”
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De Zanddijk: 
rijke geschiedenis van een arbeidersbuurt 

Tegenwoordig worden de woningen aan de Zanddijk bewoond 
door mensen met verschillende achtergronden. Dat was vroeg 
wel anders! Toen waren het vooral arbeiders en middenstanders 
die er woonden. Zij woonden niet alleen op de Zanddijk, maar 
verdienden er ook hun kost. Cornelia Molendijk woont in één 
van de karakteristieke huisjes die er nu nog staan en neemt ons 
mee in de rijke geschiedenis van deze bijzondere plek.

“In de vorige eeuw was de Zanddijk een hechte buurtschap en 
bestond uit kleine arbeidershuizen. Er woonden ongeveer 25 
middenstanders. De huizen hadden een kleine wc, een keukentje, 
een kamer met twee bedsteden en een zoldertje. De kinderen uit 
de vaak grote gezinnen sliepen allemaal op zolder. De dakpannen 
lagen soms zó schots en scheef dat zij op een heldere nacht naar 
de sterren konden kijken. Niet ieder huis had een goede dakbe-
dekking. Een bijzonder weetje: de huizen hadden geen voordeur. 
De reden hiervan is niet bekend. Zalm uit de Nieuwe Waterweg 
was een belangrijke bron van inkomen, dus stonden er twee zalm-

schuren. Hier maakten de vissers hun korven en repareerden en 
droogden zij hun netten. Naast de arbeidershuizen waren er ook 
verschillende winkeltjes te vinden van bijvoorbeeld de aardappel-
boer, mandenmaker, olieboer en verschillende aannemers. 

In 1906 vestigde aannemer J.B. Oosterlee zich op de Zanddijk. 
Rond 1923 werd het oude station in Maassluis door hem afge-
broken. De stenen werden naar Rozenburg verscheept, die hij 
gebruikte voor de fundering van nieuwe huizen. De deuren uit 
het stationsgebouw werden als buitendeur voor de woningen 
gebruikt. Oosterlee had vier kinderen en voor elk kind bouwde 
hij als geldbelegging vier huizen. Uiteindelijk erfden zij de eigen-
domsrechten van de 16 woningen. De meeste arbeiderswonin-
gen werden vanwege hun slechte staat afgebroken, maar deze 
woningen staan nog steeds fier overeind. Nog altijd wonen er 
twee afstammelingen van Oosterlee op de Zanddijk. Zelf was ik 
met een Oosterlee gehuwd. Hij is helaas overleden. Ik ben trots 
dat ik op deze manier aan deze rijke historie verbonden ben!”



RW | wonen in en rond Rozenburg | juli 2019 | 23

Zij stuurde, net als vele andere lezers de goede 
oplossing in, ondanks het feit dat de puzzel in het 
vorige Relatiemagazine niet helemaal klopte.  
Excuses hiervoor. Uit alle inzendingen is als geluk-
kige winnaar mevrouw De Jonge-van Pelt uit de 
bus gekomen. Hartelijk gefeliciteerd met de  
cadeaubon! Het goede antwoord was:  
Luisterpanel.

ERVARINGEN
ESDOORNLAAN
GASLOOS
HUISMEESTERS
HUURDERS
PARTICIPATIE

RENOVATIE
ROZENBURGER
SCHEEFWONEN
SPOTLIGHT
TESTPANEL
TUINONDERHOUD

UITVERHUIZEN
UYLBOULEVARD
VERHALEN
WETHOUDER
ZANDDIJK
ZOMER

D R E G R U B N E Z O R S

R U B U E I T A V O N E R

E R O T E S T P A N E L E

D E T H G I L T O P S D T

U M G E R T G A S L O O S

O O C O N E L A H R E V E

H Z H U U R D E R S A C E

T E R V A R I N G E N H M

E N A A L N R O O D S E S

W S C H E E F W O N E N I

P A R T I C I P A T I E U

D R A V E L U O B L Y U H

N E Z I U H R E V T I U T

Puzzelen maar...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Weet jij de juiste oplossing?

Alle woorden gevonden? De overgebleven letters vormen een 
zin. Stuur je oplossing naar Monique Mulders. Zij is bereikbaar 
via mmulders@ressortwonen.nl of via Ressort Wonen, t.a.v. 
Monique Mulders, Antwoordnummer 883, 3190 VG Rozenburg. 
Vergeet niet je naam en adresgegevens mee te sturen. Uit alle 
inzendingen kiezen we een winnaar die een leuke cadeaubon 
ontvangt!

En de winnaar is!!
Mevrouw A. de Jonge-van Pelt
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V&A Vraag &  Antwoord

Is het verstandig om een  
serviceabonnement af te sluiten? 

Ja, dit raden wij zeker aan. Met een serviceabonnement 
zorg je ervoor dat de vakman van Ressort Wonen veel 
zaken in de woning netjes en vakkundig repareert. Wat je 
precies kunt verwachten vind je eenvoudig op onze website 
op de pagina over het serviceabonnement: via ‘Ik huur’ en 
‘Woning en onderhoud’. Geen internet? Bel dan gerust met 
onze medewerker dagelijks onderhoud via (0181) 25 20 70 
voor meer informatie.

Ik heb een beugel nodig als steun 
in het toilet of in de badkamer.  
Kan Ressort Wonen iets voor mij 
betekenen?
Zeker, op dit moment plaatst Ressort Wonen kosteloos 
een beugel als je beschikt over een serviceabonnement. 
Natuurlijk moet dit wel technisch mogelijk zijn. 

Ik heb via Ressort Wonen een  
woning aangeboden gekregen.  
Ben ik verplicht om zaken over  
te nemen van de oude huurder?
Nee, dit is niet het geval. Je bent altijd vrij om te kiezen. Als 
je zaken overneemt, let er dan op dat je samen met de vori-
ge huurder het overnameformulier invult. Dan is alles goed 
geregeld en weten wij wat er achterblijft in de woning.
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Tijd voor een update over de nieuwbouw van Welgelegen! Er is namelijk zeker 
ontwikkeling. Zuleyha Ilk, medewerker participatie en verhuur, heeft alle 
huurders van Welgelegen gesproken en de eerste bewoners zijn inmiddels 
verhuisd. “Bijna iedereen reageerde positief op de huisbezoeken. Op deze ma-
nier konden mensen rustig en persoonlijk al hun vragen stellen, maar ook hun 
zorgen uiten. Ze begrijpen dat de bestaande woningen toe zijn aan vervanging, 
maar veel bewoners zijn daarnaast ook emotioneel door de ingrijpende situa-
tie. Daar hebben wij alle begrip voor. De meeste bewoners zijn namelijk al op 
leeftijd en moeten vertrekken uit de woning waar zij al jaren met veel plezier 
wonen. Ook verandert door de verhuizing hun sociale omgeving. Na al die 
jaren in Welgelegen hebben ze een goed contact met hun buren opgebouwd. 
Wij doen ons best om de huurders die terugkeren naar Nieuw Welgelegen 
zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt te plaatsen.”

Tijdelijk elders onderdak
De eerste huurders van Welgelegen verhuisden inmiddels naar een woning die 
ze tijdelijk bewonen totdat de bouw van Nieuw Welgelegen klaar is. “Om hen 
te ondersteunen bij de verhuizing bieden wij een verhuisservice aan en is er 
een klusjesman beschikbaar. We hopen hierdoor de last van het verhuizen bij 
de bewoners te verminderen. Natuurlijk staan wij bij vragen ook altijd voor de 
bewoners klaar. Ik ben het vaste aanspreekpunt tijdens dit project en mensen 
mogen mij altijd bellen. Ook zijn ze altijd welkom bij ons op kantoor.”

Eerste huurders  
Welgelegen verhuisd! 

Jan en Sofie de Borst wonen al 13 jaar met 
veel plezier in Welgelegen. Zij kiezen voor een 
nieuwe woning op hun oude stek. “Vanaf het 
moment dat wij hier kwamen wonen, wisten 
we dat deze woningen ooit gesloopt zouden 
worden. Maar toen het na al die jaren zover 
was, hadden we toch wel veel vragen. Het 
persoonlijk bezoek van Zuleyha vonden we 
erg fijn. We konden al onze vragen stellen en 
onze woonwensen doorgeven. Ressort Wo-
nen doet haar best om, ondanks de complexe 
situatie, alle huurders een nieuwe passende 
woning aan te bieden. Wijzelf keren graag 
terug naar een woning van Nieuw Welgele-
gen. We kennen de buurt goed en wonen hier 
dichtbij de winkels en onze kleinkinderen. Tij-
dens de bouw verhuizen we tijdelijk naar een 
appartement aan de Dr. J.M. den Uylboule-
vard, waarvan we op 15 juli de sleutel krijgen. 
Fijn dat we van een verhuiswagen en klusjes-
man gebruik kunnen maken. Zo’n verhuizing 
is toch wel ingrijpend. Maar we kijken uit naar 
ons mooie huis in Nieuw Welgelegen!” 
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Rozenburg is een levendig dorp met veel verenigingen die worden 
geleid door actieve besturen. Dat geldt ook voor onze Huurders-
vereniging Rozenburg. Sinds de oprichting in 1982 worden door 
vrijwilligers met hart voor Rozenburg de belangen behartigd van 
alle huurders. Niet alleen van Ressort Wonen maar ook die van 
de particuliere huurders. Zij zijn bereid om tijd te steken is deze 
steeds belangrijker geworden rol in Rozenburg.

Waar het nu juist om draait is het behartigen van de belangen. 
En je hebt natuurlijk gemotiveerde bestuurders voor nodig om er 
voor de huurders uit te halen wat erin zit! Dit doen we in goede 
samenwerking met Ressort Wonen en de gemeente Rotterdam 
in het zogeheten Tripartite-overleg. Als huurdersvereniging heb-
ben wij een adviserende rol en in sommige gevallen hebben we 
ook daadwerkelijk inbreng. 

We zoeken nieuwe mensen die de uitdaging durven aangaan 
om ons bestuur te versterken. Nieuwe kandidaten krijgen een 

degelijke inwerkperiode waarin zij zich kunnen oriënteren in de 
diversiteit van de werkzaamheden. Uiteindelijke volgt benoe-
ming door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 
maximaal twee keer vier jaar.

Het is een boeiende (vrijwillige) job in de snel veranderende
wereld van het vastgoed. Echt iets voor medestanders van een
beheersbaar en leefbaar dorp. Maar het is ook een uitdaging om
mee te denken over beleidsontwikkelingen bij Ressort Wonen
en de gemeente Rotterdam, of soms tegenwicht te geven.   

Interesse? Voorzitter Johan de Groot (zie hieronder de contact-
gegevens) geeft graag meer informatie. “Het is een rol die veel 
voldoening geeft en waar je niet snel spijt van krijgt.”

Johan de Groot
voorzitter@hvrozenburg.nl
Mobiel 06 300 237 30

Wie durft deze uitdaging aan?

Huurdersvereniging Rozenburg werkt op 
non-profit basis. “Van de contributie-in-
komsten worden alleen de onkosten 
vergoed die wij als bestuur maken. We 
werken tegenwoordig 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 
kun je overigens eerst bij Ressort Wonen 
indienen. Mochten huurders er niet uit-
komen met Ressort Wonen, dan komen 
wij in beeld.”
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HuurdersinfoNIEUWS
Hulp van de  
budgetcoach
Zit je krap bij kas? Of wil je meer zicht hebben  
over je geldzaken? Neem dan contact met ons 
op! Wij kunnen zonder kosten een professionele 
budgetcoach voor je inschakelen. Hij of zij komt aan 
huis en helpt bij het ordenen van jouw geldzaken. 
Natuurlijk is dit gesprek volledig vertrouwelijk en 
blijf je anoniem. 

Kun je deze hulp goed gebruiken?  
Meld dit dan bij Priscilla Asare  
via pasare@ressortwonen.nl of  
0181 - 25 20 93.

Heb jij groene  
vingers?
We zoeken nog vrijwilligers met groene vingers! 
Lijkt het jou leuk om oudere of mindervalide huur-
ders een handje te helpen in de tuin? Laat het ons 
weten! Je gaat mee met één van de huismeesters 
om tuinen aan te pakken. Samen maken we er een 
mooi Rozenburg van. 

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
Van der Velden Rioleringsbeheer Rotterdam,  

telefoon: 010 411 30 15

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

Energie  
zuiniger  
wonen

Wil je tips over energiezuinig wonen? Maak 
dan zonder kosten een afspraak met één van 
onze opgeleide energiecoaches via
info@ressortwonen.nl of via 0181 - 20 25 70.
Zij komen thuis bij je langs om te bespreken
hoe je met energie omgaat en waar nog
winst te behalen valt.
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