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Leuk dat ik de spits mag afbijten in het eerste Relatiemagazine van dit jaar. De eerste maanden 
van 2020 zitten er alweer op en die waren in één woord stormachtig. Gelukkig vangen we 
steeds vaker een glimp op van de lente. Het is langer licht, alles wordt alweer een beetje groen 
en we kunnen zo nu en dan genieten van het voorjaarszonnetje. Ik werk al heel wat jaren bij 
Ressort Wonen en het valt me steeds opnieuw op: in deze tijd van het jaar krijgen mensen weer 
zin om aan de slag te gaan in en rond het huis. Ook zoeken buren elkaar weer wat vaker op. 
Lentekriebels! En die voelen wij ook.

Misschien komt dat ook wel omdat we reden 
hebben voor een feestje. Dit jaar bestaat Ressort 
Wonen namelijk 20 jaar. Als ik terugkijk dan is 
‘samenwerken’ voor mij toch wel het belang-
rijkste thema. Het gaat als een rode draad door 
alles heen en het is mooi om te zien dat we als 
woningcorporatie nog steeds heel betrokken zijn 
bij onze omgeving. Alleen ga je misschien sneller, 
maar samen kom je verder. Een goed voorbeeld 
hiervan is de nieuwe bewonerscommissie van de 
Laan van Nieuw Blankenburg. Benieuwd wat zo’n 
commissie doet en hoe wij hen ondersteunen? 
Dat lees je in dit magazine. Ook hebben we goed 
nieuws voor de bewoners van de Esdoornlaan: er 
is groen licht voor het groot onderhoud aan hun 
woningen. Dat betekent dat we in mei met het 
werk gaan starten! 

Natuurlijk vind je in dit magazine nog veel meer 
nieuws. We gaan op de koffie bij de nieuwe leden 
van de Raad van Commissarissen, geven de laatste 
updates op het gebied van duurzaamheid en ver-
schillende Rozenburgers vertellen hun verhaal. 

Ik wens je veel leesplezier en zonder daar erg 
theatraal over te doen, wil ik vanaf deze plek ie-
dereen bedanken voor de leuke samenwerking in 
de afgelopen jaren. Ik ga namelijk deze zomer met 
pré-pensioen en neem dus afscheid van Ressort 
Wonen. Het gaat iedereen goed en wellicht tot 
ziens: in de komende maanden nog aan de balie 
aan de Juliana van Stolberglaan óf gewoon in het 
dorp. Tot kijk.   

Jan van Dam 
Coördinator Woonservice
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Een woord vooraf
Het is bijna lente… 
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...Arnold Weggeman 
en Folkert Buis

Op de koffie bij...

Arnold Weggeman
Hoewel Arnold niet in Rozenburg woont, is hij wel goed bekend 
met het dorp. “Ik was jarenlang lid van een commissie die 
bezwaarschriften van – toen nog – de gemeente Rozenburg 
beoordeelde. Ik heb Rozenburg daardoor goed leren kennen. 
Het is een mooie gemeenschap. Ik werk op dit moment bij de 
Raad van State als Directeur Advisering. Daar houd ik mij bezig 
met wetsvoorstellen, besluiten en alles wat daarmee te maken 
heeft. Ook liggen hier uitdagingen op het gebied van woning-
bouw en huisvesting. Mijn ervaring breng ik mee in mijn nieuwe 
rol als voorzitter van de RvC. Steeds meer woonplezier, woon-
comfort en betaalbare huren in Rozenburg: dat is mijn doel.”

Folkert Buis
Ook Folkert ziet uitdagingen voor de RvC en heeft er veel zin in 
om daaraan bij te dragen. “Ik werk bij de directie Informatie-
voorziening van de Belastingdienst. Daarvoor was ik acht jaar 
lang directeur Financiën & Control bij het ministerie van De-
fensie. In deze functies heb ik wel geleerd wat toezicht houden 
betekent. Onder meer in de uitvoering bij het Rijk. Die erva-
ring wil ik, net als Arnold, nu inzetten bij Ressort Wonen. Mijn 
grootouders hadden een mooie sociale huurwoning en waren 
daar zeer trots op. Ik leerde al jong dat iedereen het fijn vindt 

Zij zijn de nieuwe Commissarissen van Ressort Wonen en volgen Ellen Bal en Walter Reurink op, die per 
1 januari afscheid namen. Hoewel de meeste mensen waarschijnlijk niet dagelijks in contact komen met 
de Raad van Commissarissen (RvC), zijn ze voor Ressort Wonen erg belangrijk. Ze houden toezicht op het 
bestuur, adviseren én zijn werkgever van de directeur-bestuurder. Leuk om te weten dus wie zij zijn en 
wat hun plannen zijn voor de Rozenburgers.

om mooi te wonen. In de komende jaren help ik de Rozenbur-
gers daar graag bij.”

Trots op duurzaam
Inmiddels zit de eerste vergadering van de nieuwe raad erop. 
Arnold en Folkert kijken hier met een goed gevoel op terug. 
Arnold: “De RvC heeft echt hart voor Rozenburg. Dat moet ook 
wel, want we willen echt aan de slag. Het karakter van Rozen-
burg verandert op lange termijn omdat de inwoners steeds 
ouder worden en er minder werk in de buurt is. Rozenburg ligt 
midden in een havengebied dat sterk vernieuwt. Er is meer 
sprake van robotisering, waardoor minder mensen nodig zijn 
om de klus te klaren. Werkgelegenheid is dus een belangrijk 
onderwerp van gesprek. Net als de aanleg van de Blankenburg-
tunnel en wat dit voor Rozenburgers betekent. Ressort Wonen 
pakt dit soort ontwikkelingen op en zo hoort dat ook.” Folkert: 
“Mij viel de grote aandacht voor duurzaamheid op! In elk 
onderhoud komt dit terug en in goed overleg met de huurders. 
Bijvoorbeeld bij het groot onderhoud aan de Esdoornlaan. 
Daar kan ik echt van genieten. Wat de RvC betreft bouwt Res-
sort Wonen dit samenspel in de komende jaren nog verder uit. 
Nu wil ik eerst de gemeenschap goed leren kennen.”

Arnold Weggeman

Folkert Buis
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Op zijn zeventiende begon René van Voorst als matroos. Daarna is hij altijd ‘op 
het water gebleven’. Van de 42 jaar dat René vaart, gaat hij al 24 jaar met de 
pont op en neer van Rozenburg naar Maassluis. En dat is voor hem nog elke dag 
het mooiste wat er is! 

Praatje 
pont

Het verhaal van René      
“Door het werk van mijn vader kwam ik op mijn vijfde vanuit 
Amsterdam op Rozenburg wonen. Ik zeg ‘op’ omdat het een 
eiland is. Mijn moeder had het hier als Amsterdamse wel 
moeilijk mee, het is natuurlijk een behoorlijke overgang. Ze 
heeft haar plek hier wel gevonden en woont nu heel fijn in 
een woning van Ressort Wonen. Ook ik heb het hier altijd naar 
mijn zin gehad, want ik ben nooit meer weg gegaan. Ik voel me 
ook een echte Rozenburger. Toen ik moest gaan werken wilde 
ik dolgraag matroos worden. Waar mijn interesse in water 
vandaan komt, is mij niet helemaal bekend. Wind en water 
boeien mij al vanaf mijn jeugd, want ik zat altijd met water en 
sluisjes te spelen. Wat een geluk als je van je hobby je werk 
kunt maken!

Ik vind het heel boeiend werk. Elke tien minuten laden en 
lossen we flink wat auto’s. De eb en vloed bepalen aan welke 
van de zes verschillende steigers ik aanleg. Het is best com-
plex werk, omdat je op de Nieuwe Waterweg met de zeevaart 

Geboren om te varen

te maken hebt. Vrachtschepen varen wel 25 kilometer per 
uur en de binnenvaart gaat lang zo hard niet. Dit zorgt voor 
verschillende stromen en dan heb je stuurmanskunst nodig. Ik 
heb een radar om alle schepen in de gaten te houden en kan 
via een marifoon ook met hen praten. Daarnaast kan ik ook 
nog contact opnemen met de radarbewaking van de Haven-
dienst Rotterdam. Ik heb dus zeker wel aanspraak gedurende 
de dag. Eigenlijk speel je de hele dag een spel met de andere 
gebruikers op het water. Wij zitten in de sector Maassluis, dat 
is de Botlek tot Hoek van Holland. We werken 9,5 uur per dag, 
waarbij we de weekenden afwisselen. Met een 38-uurs rooster 
heb ik dus nog veel vrije tijd. Ook dan zit ik graag op het water 
om te windsurfen of waterskiën. Met 120 kilometer per uur 
over het water gaan vind ik prachtig. Het geeft adrenaline en 
dat zoek ik ook op het land. Daar vind ik het leuk om te moun-
tainbiken. Als ik vakantie heb, reis ik graag. In november ben ik 
met mijn vrouw twee weken naar Cuba geweest. Dat was een 
supermooie ervaring.”
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De start van de werkzaamheden laat nog even op zich wachten. 
Dat komt door extra vragen van de welstandscommissie over het 
ontwerp van de nieuwe woningen. Ook de flora en fauna spelen, 
zoals zo vaak bij nieuwbouwprojecten, parten. Vervelend alle-
maal, want nu moeten de oud-bewoners helaas langer wachten 
op hun nieuwe woning. 

We zitten overigens niet bij de pakken neer. Inmiddels zijn 
er nieuwe ontwerpen gemaakt en de eerste reactie van de 
welstandscommissie was positief. Uitstel is in dit geval dus 
geen afstel: half 2021 verwachten we alsnog te beginnen met 
de werkzaamheden voor Nieuw Welgelegen. Tot dat moment 
moet het gebied natuurlijk wel leefbaar (netjes en veilig) blij-
ven. Daarom hebben we Ad Hoc ingeschakeld, een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het beheer van leegstaande gebouwen en 
bouwterreinen. Zij zorgen voor tijdelijke bewoners in de leeg-
staande woningen. Twee woningen houden we in eigen beheer: 
één wordt een logeerwoning voor bewoners van de Esdoornlaan 
tijdens het groot onderhoud aan hun woningen. De tweede 
gaan we wellicht gebruiken voor een sociaal project. Daarover 
vertellen we later meer. 

Ervaring uit de eerste hand
Mevrouw Robbemond woonde 12 jaar lang in Welgelegen. In-
middels woont ze alweer tien maanden op haar nieuwe stek aan 
de Meerpaal. Dat bevalt haar tot nu toe uitstekend. “Ik wist al 
jaren van deze plannen, dus ik had me al een beetje voorbereid 
op het verhuismoment. Ressort Wonen heeft mij goed geholpen 

met de verhuizing. Er was een verhuiswagen beschikbaar en 
al het sjouwwerk werd voor mij gedaan. Ik zit in nu een mooie 
woning op de begane grond en ben goed opgevangen door de 
buren. Het is hier best gezellig en het voelt een beetje als een 
tweede Welgelegen. Elke dinsdagmorgen drinken we gezellig 
koffie met elkaar. Of ik terugga naar Nieuw Welgelegen weet ik 
nog niet. Nu het werk vertraagd is, houd ik die optie nog even 
open. Ik wacht het gewoon rustig af. Gelukkig heeft Ressort 
Wonen daar alle begrip voor!”

Het is nu zeker: in mei starten de werkzaamheden aan de vijf flats! Modern en duurzaam wonen voor 
iedereen komt daarmee steeds dichterbij. En omdat het natuurlijk fijn is als jij als huurder naar je zin 
woont, betrekken wij je graag bij alle plannen en te maken keuzes. Bij dit project was het zelfs een 
belangrijke voorwaarde: de verbouwplannen zouden namelijk alleen plaatsvinden als 70 procent van de 
bewoners met het voorstel instemde. Inmiddels zijn zelfs nog meer huurders akkoord. Dit betekent dat 
het groot onderhoud definitief doorgang vindt. 

Klaar voor de start ! Bouw Nieuw Welgelegen uitgesteld

Lekker genieten op een groot balkon
De complexen worden vooral energiezuiniger gemaakt. Alle wo-
ningen gaan onder meer over naar elektrisch koken, krijgen een 
nieuwe hoog rendement cv-ketel en we plaatsen zonnepanelen. 
Veel bewoners van de Esdoornlaan gaven daarnaast aan dat ze 
graag een grotere keuken willen. Daarom wordt de oppervlakte 
van de keuken uitgebreid voor meer kookplezier. Tot slot maken 
we ook de balkons aan de achterzijde groter dus dat wordt vol-
gend jaar genieten. Wij duimen voor mooie zomers!

Planning
In april mogen alle bewoners van de Esdoornlaan komen ‘woon-
winkelen’ in de showroom aan de Juliana van Stolberglaan. Daar 
kunnen zij voor hun appartement onder meer de kleuren voor 
de tegels en het keukenblok uitzoeken. Helemaal in hun eigen 
smaak. In april krijgen alle huurders bezoek: van de opzichter 
van Smits Vastgoedzorg (de aannemer die het werk gaat uitvoe-
ren) en de woonconsulent. Samen met de huurder brengen we 

precies in kaart wat er per woning moet gebeuren. We nemen 
ruim de tijd om alle vragen te beantwoorden en om advies te 
geven. Vanaf mei start Smits Vastgoedzorg met het onderhoud. 
We verwachten dat alle woningen eind december klaar zijn. 

Groot onderhoud Esdoornlaan 

Foto-impressie nieuwbouw
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Leon Mechielsen woont sinds kort samen met Jahaida en hun twee kinderen Tiziana 
en Eliana in een hele duurzame woning. Ze reageerden op onze oproep, waarin we 
mensen zochten om in een woning aan het Palet te gaan wonen. Het is een woning 
die heel veel nieuwe techniek, apparatuur en materialen heeft. Bedoeld voor echte 
‘duurzaamheidsmensen’ die het leuk vinden om samen met ons te kijken wat er goed 
werkt en wat niet. Leon en Jahaida waren direct heel enthousiast en inmiddels zijn ze 
hard bezig om hun eigen thuis te maken van deze ‘groene woning’.

Familie Mechielsen:
 “Kom maar op, wij maken een 

wedstrijdje van duurzaamheid!”

Samen aan de slag
“Eigenlijk komen we net terug uit Peru,” vertelt Leon. “Ik heb 
daar drie jaar gewoond en mijn vrouw leren kennen. Eenmaal 
terug in Nederland hebben we steeds tijdelijk ergens gewoond, 
maar dat was niet ideaal met twee kleine kinderen. De oproep 
van Ressort Wonen kwam op een heel goed moment. Ik vond 
dat meteen super interessant en was er na drie jaar Peru, waar 
relatief weinig aandacht is voor duurzame energie, ook wel aan 
toe. In deze woning trek je samen op met Ressort Wonen om 
zo energiezuinig mogelijk te wonen. En om uit te vinden welke 
maatregelen goed werken. Ik vind het ook belangrijk om onze 
dochters te laten zien dat ze iets kunnen doen voor het milieu 
en de toekomst. Het is bijna een wedstrijdje aan het worden 
wie tot de beste resultaten komt, maar het moet wel leefbaar 
blijven. We douchen zo vaak als we normaal zouden doen, maar 
misschien net iets korter. En soms kun je ook echt een trui aan-
trekken in plaats van de thermostaat hoger te draaien.”

Op naar een warme zomer
Voor Leon en Jahaida zijn sommige dingen echt anders ten 
opzichte van de andere huurders. Jaco Witvliet (Projectleider 
Planmatig Onderhoud): “We kozen dit gezin doelbewust, omdat 
ze oog hebben voor de wereld om hen heen. Wij krijgen iedere 

maand de meterstanden door en gaan regelmatig op bezoek. We 
monitoren de resultaten van alle apparatuur, maar zijn nu vooral 
geïnteresseerd in die van de warmtepomp. Het is spannend of 
dit besparingen oplevert ten opzichte van de investering. Dit is 
de eerste keer dat wij een warmtepomp in een woning in ge-
bruik hebben. Daarom zijn we natuurlijk zeer geïnteresseerd in 
de resultaten. In de markt zijn er nog steeds voor- en tegenstan-
ders van warmtepompen. Daarom is dit een goede test. Helaas 
voor ons hebben we deze winter niet echt veel koude gehad.” 
Leon: “Op zolder staat een zonneboiler, een warmtepomp, een 
hoog rendement CV-installatie en we hebben zonnepanelen op 
het dak. Een gezin in een ‘normaal’ huis verbruikt gemiddeld 300 
kub. Wij hebben in de eerste maand 50 kub verbruikt. Dit houd 
ik bij via een app. De uitdaging is om steeds lager in het verbruik 
te zitten. Dat lijkt te lukken, want het is nu halverwege de maand 
en we hebben slechts 20 kub verbruikt. Voor het energiever-
bruik is het voordelig dat we zo’n zachte winter hebben. Voor de 
proef van Ressort Wonen is het wel jammer dat we geen resul-
taten hebben met buitentemperaturen van rond het vriespunt. 
Afhankelijk van de buitentemperatuur stellen we de zonneboiler 
in. Ons doel is om in de zomer helemaal niets te verbruiken. Als 
het zo’n warme zomer wordt als afgelopen jaar moet dat wel 
lukken!”

Duurzaam 
wonen 
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Kennismaken met Rozenburg
“Toen wij hier 26 jaar geleden kwamen wonen, was ik op zoek 
naar een manier om kennis te maken met het dorp. Ik was 
nieuwsgierig naar de verhalen van Rozenburg. Als je vanuit een 
ander land komt moet je natuurlijk altijd wennen aan de cultuur. 
Ik sprak niet eens Nederlands en kende de Nederlandse gebrui-
ken niet. Ik ben ingeburgerd door te beginnen met werken in de 
schoonmaak. Daarnaast zat ik op Nederlandse les. Mijn man heb 
ik leren kennen doordat hij mij kwam helpen met mijn huiswerk. 
Wij trouwden en met hem kreeg ik nog twee kinderen. Omdat 
kinderen en schoonmaakwerk niet handig te combineren was, 
ben ik in de snackbar gaan werken. Mijn toenmalige baas en 
zijn vrouw investeerden echt tijd in mij om me alles te leren en 
daar ben ik hen nog dankbaar voor. Het was de beste inburge-
ringcursus die ik had kunnen hebben! Met mijn man heb ik ook 
nog tien jaar een tuinwinkel gehad. Ik heb lang gewerkt vanuit 
praktische overwegingen, maar ik wilde een aantal jaar gele-
den iets gaan doen wat mij op een andere manier motiveert: 
mensen helpen. Ik ben een opleiding voor Lifecoach gaan volgen 
en daarna ook als coach aan de slag gegaan. Vandaaruit zijn de 
Tafelverhalen ontstaan. Tafelverhalen is een podium voor alle 
Rozenburgers en een lokaal talent. Het zijn eigenlijk bijeenkom-
sten waarin ‘nieuwe Rozenburgers’ kennis kunnen maken met 
het dorp. Via de verhalen ván het dorp. Ik als vluchteling moest 
eraan wennen dat ik een vrij mens een en individu mag zijn in 
Nederland. Ik adviseer vluchtelingen en iedere nieuwkomer 
contact te maken met de mensen in hun nieuwe omgeving. 
Overigens, ook als je in Nederland bent geboren moet je er zelf 

wat van maken. Je moet dan ook naar school, werk vinden en 
wennen aan een nieuwe plek als je verhuist. De verhalen van 
mensen om je heen helpt om positiever in het leven te staan. De 
Tafelverhalen Talkshow zoals de bijeenkomsten officieel heten, 
zijn altijd heel gezellig met hapjes, drankjes en muziek. Elke 
keer staat er een ander onderwerp centraal en is er een spreker. 
Vervolgens ontstaat er een interessant groepsgesprek, wat soms 
nog heel lang doorgaat.”

Vanja Beukelman-
Pavlovic

Het is alweer 26 jaar geleden dat Vanja samen met haar dochter vanuit 
Joegoslavië in Rozenburg kwam wonen. In haar thuisland was ze afgestudeerd als 
Docent Taal en Literatuur. In Nederland begon ze als schoonmaakster en werkte 
ze bij een snackbar. Ook had ze samen met haar man een eigen bedrijf. 26 jaar 
later is Vanja gelukkig getrouwd, nog twee kinderen rijker, is ze Lifecoach en 
inspireert Rozenburgers met haar Tafelverhalen. 

Rozenburger in de Spotlight

inspireert Rozenburgers met 
haar Tafelverhalen

Foto: Myrthe Sturkenboom
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Een reis door de tijd …
2020 is een jubileumjaar voor Ressort Wonen. Al 20 
jaar zorgen wij voor goed en betaalbaar wonen in 
Rozenburg en er zijn heel wat mijlpalen te benoe-
men: van verhuizingen tot nieuwe directeur-be-
stuurders. En… nog belangrijker, mooie momenten 
die we samen met huurders hebben beleefd.

Ressort Wonen
20 jaar!

2020

2000 2007-
2008 2016 2019

2002

2015

2009

Woningbouw-
vereniging Rozenburg 
en de Nieuwe Water-
weg gaan onder de 

naam Ressort Wonen 
samen verder aan de 

Raadhuisstraat.

Een nieuw pand! 
Verhuizing naar de 

Juliana van 
Stolberglaan

Een grote 
metamorfose voor 
de wijk De Dalen: 
sloop, nieuwbouw 

en een gaaf 
openingsfeest.

Start van een 
langlopend 

duurzaamheids-
project: tot op de 
dag van vandaag 

aandacht voor het 
milieu en duurzaam 

wonen.

Samen een nieuwe 
huisstijl bepalen, 

de inrichting van het 
pand vernieuwen 

én een mooi 
openingsfeest.

Een mijlpaal op 
duurzaamheidsgebied: 

zonnepanelen in de 
Paletwijk.

In een goede 
samenwerking tussen 

huurders, collega’s, 
Huurdersvereniging en 
externe partijen bren-

gen we een mooie, 
nieuwe website tot 

stand.

Jan Schrijver 
geeft het stokje 

over aan de nieuwe 
directeur-bestuurder 

Frans Desloover.
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‘Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?’ Deze vraag wordt regelmatig aan onze 
medewerkers Woonservice gesteld. En terecht; huurtoeslag is er namelijk niet voor 
niets. Natuurlijk zijn er wel voorwaarden om in aanmerking te komen.

Heb je er recht op?

Kan ik huurtoeslag krijgen?
Bij het aanvragen van de toeslag is in de eerste plaats het 
huishoudinkomen belangrijk. Ook de hoogte van de huur speelt 
mee. Deze mag niet te hoog zijn, maar ook niet te laag. Daarom 
maken we altijd een proefberekening om teleurstellingen te 
voorkomen. We kunnen dan gelijk zien óf en hoevéél huurtoe-
slag je krijgt. In 2020 is de grens €737,14. Boven dit bedrag is 
huurtoeslag niet mogelijk. Als alle bewoners jonger zijn dan 23 
jaar mag de huur niet hoger zijn dan €432,51. Een uitzondering 
is al je al een inwonend kind hebt. Dan mag de huur toch maxi-
maal €737,14 zijn. 

Inkomensregels gelukkig aangepast
Tot vorig jaar waren de inkomensregels voor huurtoeslag erg 
strak. Er waren strikte grenzen voor inkomen, vermogen en 
huishoudsamenstelling. Was het totale belastbaar inkomen 
bijvoorbeeld €1,- boven de grens, dan was het niet mogelijk om 
huurtoeslag aan te vragen. Maar gelukkig zijn deze grenzen per 

1 januari 2020 opgerekt. Daarnaast is er een afbouwregeling. Is 
het inkomen hoger dan de grens, dan wordt het bedrag van de 
toeslag afgebouwd. Dus niet meer abrupt gestopt! Hoe hoog je 
inkomen mag zijn, hangt af van de huur, je leeftijd en de samen-
stelling van je huishouden.

Ook even toetsen?
Dus goed nieuws: misschien heb je nu ook recht op (gedeelte-
lijke) huurtoeslag. Laat het niet liggen! We rekenen het vrijblij-
vend en kosteloos voor je uit. Als je beschikt over een DigiD 
dan vragen wij de toeslag graag voor je aan. Je moet wel zelf 
inloggen met je code. Op deze manier helpen we je graag met 
het verlagen van de woonlasten!

Huurtoeslag?

’We zijn en blijven een eiland!’
Het gemeentewapen van Rozenburg staat bij de meeste inwo-
ners nog scherp op het netvlies. Toch maakt Rozenburg inmid-
dels alweer tien jaar deel uit van gemeente Rotterdam. Gelukkig 
kunnen trotse Rozenburgers, die prijs stellen op het wapen, nog 
terecht in het stadhuis van Rotterdam. Daar pronkt het namelijk 
nog steeds in de Burgerzaal. 

Rob Oosterlee liet onlangs op social media van zich horen: op 
18 maart was het namelijk tien jaar geleden dat de herindeling 
van de gemeente plaatsvond. “Ik weet het nog goed, want het 
was wel een dingetje in het dorp. Er werd veel over gesproken 
en voor sommige mensen was het moment van de herindeling 
- midden in de nacht - best emotioneel.” Rob weet waar hij het 
over heeft. Hij woont niet alleen zijn hele leven in Rozenburg, 
maar is ook al jarenlang politiek actief. “Ik was raadslid van de 
deelgemeente en ben nu voorzitter van de gebiedscommissie. 
Tien jaar geleden bleek uit alles dat het voor Rozenburg beter 
was om deelgemeente van Rotterdam te worden. Er waren nog 
meer opties zoals aansluiten bij de gemeente Maassluis of Briel-
le. De Rozenburgse raad koos met een nipte meerderheid voor 
het aansluiten bij Rotterdam als deelgemeente. Het was wel 

een domper dat al snel na de herindeling het Rijk besloot om te 
kiezen voor een gebiedscommissiestelsel. Maar Rozenburgers 
zitten niet bij de pakken neer. Leuk om vanaf deze plek een aan-
tal successen in de afgelopen tien jaar te kunnen benoemen!”

Rozenburg 2010-2020
“De Landtong is voor ons een belangrijk natuurgebied. We 
hebben gelukkig voorkomen dat op het schiereiland een groot 
distributiecentrum werd gebouwd. Voor de Rozenburgers 
past dat daar gewoon niet. En een paar jaar geleden dreigde 
de weekmarkt op het Raadhuisplein te verdwijnen, omdat de 
kosten voor een kraam te hoog werden. Door een stichting op 
te richten en zaken in eigen beheer te nemen is de weekmarkt 
weer helemaal opgebloeid. En natuurlijk niet te vergeten: 
Rozenburg is de duurzame proeftuin van Rotterdam. Samen met 
Ressort Wonen maken we ons hard voor een duurzamer dorp. 
Hoe mooi is het dat wij de allereerste cv-ketel op waterstof heb-
ben? Maar we zijn vooral blij met het Kleine Kernen beleid dat in 
2018 is opgesteld. Daarin geeft Rotterdam toe dat wij toch écht 
anders zijn dan de grote stad. Rozenburg heeft zijn eigen historie 
en identiteit. Daar kun je niet zomaar een Rotterdams sausje 
overheen gieten. We zijn én blijven een eiland!”

Rozenburg:
10 jaar onderdeel van Rotterdam
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“Ik heb vier maanden stage gelopen bij Ressort Wonen. Als 
stagiair heb je natuurlijk een aantal opdrachten vanuit school 
te vervullen én voor je stagebedrijf. In mijn geval heb ik een 
overzicht gemaakt van het energieverbruik en de staat van alle 
complexen van Ressort Wonen. Daarnaast heb ik onder andere 
de leefbaarheid in de buurt in kaart gebracht. Dit kwam samen 
in de complexbeheerplannen. Leuk om te doen, maar mijn echte 
onderzoek ging helemaal over duurzaamheid en betaalbaar 
wonen. Voor de huurders van Ressort Wonen best belangrijk. 
Eerst heb ik gekeken naar wat Ressort Wonen zelf al doet om de 
woningen duurzaam te maken. Dat is namelijk al een heleboel! 
Isolatie of zonnepanelen bijvoorbeeld. En dat zorgt voor lagere 
energiekosten. Ressort Wonen wil samen met de gemeente 
Rotterdam de regio steeds duurzamer maken. De aanleg van een 
warmtenet speelt al een tijdje, maar ook het aardgasvrij maken 
van woningen krijgt alle aandacht. Vervolgens ben ik voor de 
huurders van Ressort Wonen aan de slag gegaan. Zelfs met drie 
projecten. Het eerste project had te maken met zonne-energie. 
Wat je ‘te veel’ opwekt lever je normaliter terug aan de energie-
leverancier. Daar hoef je zelf niets voor te doen en je krijgt daar 

een vergoeding voor. Belangrijk om te weten is dat die vergoe-
ding in de toekomst lager wordt. Je kunt er dan ook voor kiezen 
om die extra energie op te slaan voor de momenten dat je die 
nodig hebt. Bijvoorbeeld in de ochtend, wanneer veel mensen 
de lift gebruiken. Dat kan met het batterijsysteem Cube. Dit heb 
ik getest en de eerste resultaten waren positief! Ressort Wonen 
gaat het systeem in de toekomst verder testen om te zien of 
plaatsing een optie is. 

Huisbaasje
Naast de Cube heb ik ook de energieapp Huisbaasje onderzocht. 
Deze app laat jouw energieverbruik zien en geeft bespaartips. Hij 
hangt daar zelfs een bedrag aan zodat je in euro’s ziet wat je be-
spaart. Hierdoor wordt energie besparen bijna een spelletje. Tot 
slot heb ik ook de mogelijkheden voor een water/water-warm-
tepomp bekeken voor de wooncomplexen. Maar omdat Ressort 
Wonen ook wil aansluiten op het warmtenet, is mijn advies om 
dit niet te doen. Van mijn onderzoek heb ik een verslag gemaakt 
en een eindpresentatie gegeven aan alle collega’s. Ik kijk terug 
op een leuke tijd bij Ressort Wonen, waarin ik veel geleerd heb.”

“In het begin was ik nog wel een beetje zoekende. Het was 
mijn eerste werkplek binnen een woningcorporatie dus ik heb 
bewust de tijd genomen om het werkveld te leren kennen. 
Ik heb een aantal andere woningcorporaties bezocht en mijn 
onderzoeksopdracht goed in kaart gebracht. Die had te maken 
met gebiedspromotie. Ik zet voor Ressort Wonen op papier hoe 
ze Rozenburg positief op de kaart kunnen zetten. De inhoud van 
het verhaal is daarbij natuurlijk van belang, maar ook hoe je 
ervoor zorgt dat iedereen het verhaal kent. En op dezelfde ma-
nier vertelt. Daarnaast heb ik nog een aantal andere projecten. 
Eén daarvan heeft te maken met het gedigitaliseerde platform 
van Ressort Wonen voor personeelsbestanden en AVG bewust-
wording voor medewerkers. Mijn taak is om te bekijken hoe het 
zit met de bewaartermijnen en of het systeem en het beheer 
aan de nieuwe privacywetgeving voldoet. Overigens ben ik niet 
alleen voor de interne organisatie bezig. Ik heb ook een project 
dat zich richt op de huurders. Dat gaat over leefbaarheid en voer 
ik samen met de medewerker van leefbaarheid en participatie 
uit. We willen uitzoeken hoe we iedereen meer kunnen betrek-
ken bij zijn of haar woonomgeving.”

Plannen voor de toekomst
Florentine hielp tijdens haar traineeship Monique van de Meent 
(manager Wonen en Vastgoed) bij het overzichtelijk maken van 
alle jaarplannen. “Daarmee wordt duidelijk wat elke afdeling per 
kwartaal op de planning heeft staan. En kun je ook goed zien of 
er overlap zit tussen bepaalde teams.” Monique van de Meent: 
“Ressort Wonen werkt samen met Corporaties in Beweging en 
heeft regelmatig trainees in huis. Het doel van Corporaties in 
Beweging is dat (jonge) mensen kansen krijgen om te ontdekken 
waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Zo hebben ze zelf 
meer de regie over het verloop van hun carrière. Als Ressort 
Wonen vinden we dat ook belangrijk. De arbeidsmarkt ontwik-
kelt snel en we geven medewerkers graag de kans om zich te 
ontwikkelen.”

Betaalbaar en duurzaam wonen gaan hand in hand. Met goede isolatie verbruik je minder energie en dát merk 
je in je portemonnee. Mike Rodenburg, student Vastgoed en Makelaardij aan de Hogeschool Rotterdam, deed 
onderzoek naar de mogelijkheden om te besparen. Hij zet de uitkomsten graag voor je op een rijtje!

Waar het begon met één opdracht is Florentine inmiddels uitgegroeid tot één van de meest veelzijdige 
trainees die Ressort Wonen tot nu toe heeft gehad. Ze is er bij ons nog tot half april; daarna blijft ze wel in het 
vakgebied, want haar traineeship loopt nog door bij twee andere woningcorporaties.

Onderzoek naar duurzame innovaties
Florentine Maasland

Veelzijdige Trainee Mike Rodenburg aan zet...

Medewerkers aan het woord
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De dagen worden langer, de zon schijnt steeds vaker en de vogels fluiten er op los. De lente is in 
aantocht! Met het mooie weer zijn we het liefste buiten. De hoogste tijd dus om de tuin weer op orde 
te maken. Met de volgende stappen maak je jouw tuin in no-time klaar voor het voorjaar. 

Misschien ken je het gezegde ‘goed gereedschap is het halve 
werk’. Dat geldt niet alleen voor de timmerman, maar ook 
voor tuinieren. Voordat je begint aan de tuin is het goed om 
eens te kijken of je al het gereedschap in huis hebt. Een hark, 
schop en een goede snoeischaar heb je minimaal nodig.

Handen uit de mouwen
Vaak doen we in de winter niet zoveel aan onze tuin. Daarom is 
de eerste stap het makkelijkste: opruimen! Verzamel alle losse 
blaadjes, takken en overig tuinafval. Snoei alle planten, struiken 
en hagen en verwijder het onkruid. Dat is best een klus, maar 
daar krijg je wel wat voor terug. Met een goede snoeibeurt geef 
je de planten een boost, waardoor ze beter gaan groeien. En wie 
wil er nou geen tuin met blije planten? 

Woelen maar!
Zit al het tuinafval in de groene container? Dan is het nu tijd om 
de grond om te woelen. Hierdoor geef je de bodem meer zuur-
stof en krijgen plantenwortels ruimte om water op te nemen. 
Je kunt dan meteen wat plantenvoeding aan de grond toevoe-
gen. Dit zorgt voor meer groei en bloei, maar versterkt ook de 
bloemen en planten. Er zijn veel verschillende soorten planten-

voeding. Weet je niet zeker welke je moet gebruiken? Vraag dan 
advies aan een tuinman of in een tuincentrum.

Voorjaarsbloeiers
Het échte lentegevoel begint bij kleurige voorjaarsbloemen. 
De mooiste soorten zijn weer volop uit te zoeken in de winkel. 
Viooltjes, tulpen en narcissen: wij krijgen er geen genoeg van! 
Plant ze bijvoorbeeld in bakken, bloempotten en borders. Maak 
de wortels van de plant eerst voorzichtig los, zet hem in de 
grond en druk vervolgens aan. Alleen nog wat water erbij en 
groeien maar!

Jouw tuin voorjaarsklaar?

Dat doe je zo! 

Binnenkort is het mogelijk om tuingereedschap te lenen 
via de huismeester! Houd de website in de gaten of bel 
met Zuleya Ilk via (0181) 25 20 92.

Handig om te weten: niet alle planten kunnen tegen 
vorst. Na een paar warme voorjaarsdagen kan het zomaar 
weer gaan vriezen. Wacht dus even met het poten van 
nieuwe planten tot de vrieskou voorbij is.
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Uit alle inzendingen is de heer D. Nugteren als 
gelukkige winnaar uit de bus gekomen. Hartelijk ge-
feliciteerd met de cadeaubon! Het goede antwoord 
was: woningzoekenden. Veel succes met deze 
lentepuzzel.

TESTFASE
WELGELEGEN
PARTICIPATIE
ONDERHOUD
ESDOORNLAAN

HUURTOESLAG
MEDEWERKERS
ONDERZOEKEN
INNOVATIE
BINNENVAART

PONT
WARMTEWET
LENTE
HUURDERSINFO

N B E W O N E E T N E L

E S A F T S E T T N O P

G R S W A R M T E W E T

E I T A V O N N I G R O

L E P O N D E R H O U D

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

G N E K E O Z R E D N O

L S R E K R E W E D E M

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

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

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

O F N I S R E D R U U H

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...
De heer D. Nugteren!

V&A Vraag &  Antwoord

Mijn sleutels liggen nog binnen en 
ik trek de deur dicht

Erg vervelend! Je kunt het beste er voor zorgen dat er een 
reservesleutel bij buren of familie ligt. Als dit niet het geval 
is en je kunt echt de woning niet meer in, bel dan Ressort 
Wonen voor advies of hulp. Het valt niet altijd mee om het 
slot open te maken. De nieuwe politiekeurmerk sloten zijn 
lastig te openen voor inbrekers, maar ook voor ons! Het 
openen en een nieuwe cilinder kan dan ook aardig in de 
kosten lopen. Tijdens kantooruren kost dit ruim €100,- en 
‘s avonds of in het weekend vaak meer dan het dubbele. 
Ook is er niet altijd direct een monteur beschikbaar. Kort-
om, pas goed op en plaats een reservesleutel bij buren of 
familie!

Ik heb een scootmobiel nodig. Waar 
kan ik deze stallen?

Als een scootmobiel noodzakelijk wordt, dan is het altijd 
verstandig eerst Ressort Wonen te bellen. Wij bespreken 
dan de mogelijkheden. Misschien is er een scootmobielstal-
ling in de flat? Dan kijken we samen of hier nog plek is. 
Sommige stallingen zijn namelijk al erg vol. De scootmo-
biel zou dan misschien (tijdelijk) in uw berging of woning 
geplaatst moeten worden. Wij raden aan om snel met ons 
te overleggen om teleurstelling te voorkomen.

Er zijn zilvervisjes in mijn woning 
wat doe ik nu?

Zilvervisjes zijn natuurlijk geen fris gezicht in je huis. De 
diertjes zijn gelukkig niet schadelijk voor de gezondheid. 
Daarom kun je als bewoners deze beestjes zelf bestrijden. 
Vaak is het probleem al op te lossen door de woning goed 
te ventileren, schoon te houden en warmte en vocht tegen 
te gaan. Zet ook geen meubelen strak tegen de muur. 
Daar verschuilen de visjes zich achter. Blijf je de visjes in 
grote aantallen tegen komen? Gebruik dan een geschikt 
bestrijdingsmiddel. Vraag eventueel advies aan een erkend 
bestrijder.
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Een bewonerscommissie:
iets voor jou?   

“Sinds mijn pensioen kan ik maar lastig stilzitten en daarom zet 
ik mij in voor een net appartementencomplex. Van het watervrij 
maken van een vloertje tot het netjes houden van de galerijen 
en trappenhuizen: ik pak het allemaal op. Uiteindelijk werd het 
teveel om al die klussen alleen te doen. Daarom word ik nu gehol-
pen door twee buurtbewoners. Naast de klusjes vind ik vooral de 
ontmoetingen met alle verschillende (nieuwe) mensen in de flat 
zo leuk. De bewonerscommissie is in overleg met Ressort Wonen 
ontstaan. Er zit nu structuur in alles wat we oppakken en dat is 
fijn. Onze buren geven bij ons aan als er iets aan de hand is rond 
de woning. Dit bespreken wij als commissie dan weer met Ressort 
Wonen.”

Volgens Jan is er nog een heel ander belangrijk doel van de bewo-
nerscommissie. “Dat is het bij elkaar brengen van de buurtbewo-
ners. Onze flat heeft 36 woningen. De directe buren op je eigen 
etage ken je meestal wel, maar dat geldt niet voor de mensen 
van twee etages hoger. Daar ken je sommige buren niet eens van 
gezicht. Door leuke activiteiten te organiseren willen wij daar ver-
andering in brengen. Wel merken we dat de opstart lastig is, want 
waar begin je? En hoe zorgen we ervoor dat alle buren meedoen? 
Gelukkig denkt Ressort Wonen met ons mee over de invulling van 
de commissie en de activiteiten. Ze steunen ons ook financieel 
door bijvoorbeeld de kosten van de locatie voor een activiteit te 
betalen. We organiseren snel onze eerste activiteit en we hopen 
dat er meer buren aan de commissie deel gaan nemen.” 

Lid worden van een bewonerscommissie of er zelf een beginnen? Zuleyha Ilk van de afdeling 
Woonservice staat klaar om al je vragen te beantwoorden via (0181) 25 20 92.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder: dáár geloven wij helemaal in! Daarom zijn we zo blij met onze bewo-
nerscommissies en andere bewonersgroepen die met ons mee willen denken. Bijvoorbeeld over de leefbaarheid 
in de wijk. Daarnaast verwelkomt een commissie nieuwe buren en organiseert ze verschillende leuke activiteiten. 
Sinds dit jaar heeft ook de Laan van Nieuw Blankenburg een bewonerscommissie. Jan Noijons is daar de initiatief-
nemer van. Hij vertelt waarom hij het commissiewerk zo leuk vindt. 
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Als Huurdersvereniging proberen we zo goed mogelijk op de 
hoogte te zijn (en te blijven) van alle ontwikkelingen voor wo-
nen en huren. Daarom zijn op 17 februari twee leden van ons 
bestuur een dag naar de mini-conferentie ‘Nieuwe Innovatieve 
Woonconcepten voor Ouderen’ en naar de ‘Ondertekening Lan-
ger Thuis Akkoord 2020-2025’ gegaan. We zijn nog wijzer gewor-
den dan wij verwachtten waar het gaat om ouderenhuisvesting. 
Dit onderwerp staat de komende jaren regelmatig op de agenda 
van de HVR en Ressort Wonen. De gemeente Rotterdam is al 
een heel eind op weg met de opgave voor toekomstige ouderen-
huisvesting. Dat bleek onder meer uit de ondertekening van de 
samenwerking tussen de gemeente met maar liefst 41 partijen.

Wij kregen tussendoor gelegenheid om van wethouder Bas Kur-
vers, die Bouwen en Wonen in zijn portefeuille heeft, aandacht 
te vragen voor de Rozenburgse zaak. Hij is inmiddels goed op de 

hoogte van zaken die op Rozenburg spelen. In zijn inleiding tij-
dens de conferentie nam hij Rozenburg als voorbeeld, van goed 
met elkaar samenwerkende partijen. Hij wees hierbij naar ons. 
Hoewel het leuk is om complimenten te krijgen, zien wij graag 
dat onze inbreng gehonoreerd wordt. In het afgelopen jaar zijn 
er wel degelijk resultaten geboekt en daar doe je het voor.

Ik vertel dit allemaal om te laten zien dat het werk binnen de 
HVR erg boeiend is. Ook onze leden zien dat gelukkig steeds 
vaker: wij hebben een huurster als kandidaat-bestuurslid mogen 
ontvangen. Wie volgt?

Johan de Groot,
Voorzitter HVR

We timmeren voortdurend  

aan de weg!

Huurdersinfo
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

Heb jij groene 
handen?
Met het voorjaar voor de boeg kunnen we straks 
weer lekker tuinieren. Helaas is dit niet voor ieder-
een even makkelijk. Heb jij groene handen en lijkt 
het je leuk om iemand die minder te been of wat 
ouder is een handje te helpen in de tuin? Laat het 
ons weten! Je gaat dan mee met één van de huis-
meesters om tuinen aan te pakken. Samen maken 
we er een nog mooier Rozenburg van!

Samen veilig 
wonen
Je hebt het vast wel gehoord: afgelopen oud en 
nieuw is er in een appartementencomplex in 
Arnhem een vervelend voorval geweest met brand. 
Een bank in de hal van de flat ging in vlammen op. 
Door de rook kwam de lift stil te staan en hierdoor 
zijn er zelfs mensen om het leven gekomen. Zorg 
er, in het belang van iedereen in de flat voor dat 
er geen spullen op de galerij blijven staan. Veilig 
wonen begint bij jezelf!

NIEUWS
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