
De Schiedamse gemeenteraad heeft tijdens 
de vergadering op 15 december ‘ja’ gezegd: 
het warmtenet voor Groenoord komt er.  
Het werd wel laat op het gemeentehuis:  
de raadsleden gingen stevig met elkaar in 
gesprek. Isabel Vernooij Nijveldt van de 
gemeente Schiedam: “Het was heel spannend, 
maar ik ben blij dat het nu zeker is! Dit geeft 
bewoners en ondernemers houvast.”

Warmtenet voor Groenoord

De gemeenteraad zegt ‘ja’

Met dit besluit zet Schiedam een belangrijke 

stap in de energietransitie. Groenoord wordt 

één van de eerste bestaande wijken in 

Nederland waar zoveel woningen kunnen 

worden aangesloten op een warmtenet. 

Meerdere politieke partijen en bewoners 

stelden de afgelopen weken vragen over de 

haalbaarheid en de betaalbaarheid van het 

project, zowel voor de bewoners als voor de 

gemeente zelf.

Hele wijk aanpakken
Samen met Woonplus en Eneco heeft de 

gemeente al die vragen uitgebreid beantwoord 

en veel gesprekken gevoerd om duidelijk te 

maken dat de risico’s voor de gemeente goed 

in beeld zijn en ook beheersbaar zijn. 

Daarnaast zijn er al meerdere subsidies 

binnengehaald vanuit Europa, het Rijk en de 

provincie waardoor dit project goedkoper 

wordt voor bewoners. En dankzij het 

warmtenet, ontstaat er meer ruimte om de 

hele wijk aan te pakken. Dit ziet ook de 

meerderheid van de raadsleden als een 

verbetering voor de buurt en de bewoners. 

Volgende stap
Isabel: “Natuurlijk snappen we de zorgen van 

bewoners, het is spannend als er iets verandert 

in je huis. Ook de zorgen van de particuliere 

eigenaren begrijpen we. De gemeente staat 

voor hen klaar met advies en ondersteuning 

ook rondom de financiering. Ik ben blij dat we 

Voorzieningen
Zo spraken zij af dat de speel- en 

sportvoorzieningen in Groenoord moeten 

worden verbeterd. Ook wordt er gekeken naar 

de komst van een wijkgebouw. Verder zorgen 

de gemeente, Woonplus en Eneco voor meer 

stageplekken voor jongeren in de wijk.

nu de volgende stap kunnen zetten: samen 

met de bewoners en andere belanghebbenden 

concrete plannen maken. Over hoe we, naast 

de stageplekken, speelvoorzieningen en het 

wijkgebouw, Groenoord nog meer kunnen 

verbeteren. Dat gaan we samen voor elkaar 

krijgen. Eigenlijk begint het nu pas!”

De Gemeente Schiedam, Huurdersbelangen
organisatie Woonplus (HOW) en Woonplus 
ondertekenden deze maand de prestatie
afspraken voor 2021. De afspraken gaan  
over nieuwbouw, het toewijzen van sociale 
huurwoningen, de kwaliteit van de woningen 
en veiligheid en leefbaarheid. Gemeente, 
HOW en Woonplus zijn blij dat deze afspraken 
in goed overleg en goede samenwerking tot 
stand zijn gekomen. 

De nieuwe Woonvisie van de gemeente 

Schiedam vormt de basis voor de afspraken. 

Met ongeveer een derde van de woningen in 

Schiedam, heeft Woonplus een belangrijke rol 

in het werken aan deze Woonvisie. 

In alle wijken
In de toekomst moeten sociale huurwoningen 

te vinden zijn in alle wijken van Schiedam. Om 

dat mogelijk te maken sluiten de gemeente en 

Woonplus een akkoord over de realisatie van 

sociale huur op nieuwe locaties. Bovendien 

moeten er geschikte woningen zijn voor alle 

levensfases. Afgesproken is om op de nieuw-

bouwlocaties Bachplein en Driemaasstede 

seniorenwoningen te ontwikkelen. Verder 

stellen de gemeente en Woonplus in 2021 

samen met het Rijk een plan op om de wijken 

Nieuwland en Oost ingrijpend te verbeteren. 

Verbetering
Gemeente, Woonplus en HOW willen dat de 

bestaande woningvoorraad wordt verbeterd en 

verduurzaamd. Ze hebben daarom afspraken 

gemaakt over verbetering of vernieuwbouw  

op drie locaties. Ook komt de warmtetransitie 

aan de orde en zijn afspraken gemaakt voor 

‘technische kwaliteitsverbetering’ van woningen 

en complexen bij groot onderhoud en renovatie.

Leefbaarheid
De drie partijen willen verder de veiligheid en 

leefbaarheid in een aantal wijken in Schiedam 

verbeteren. Komend jaar zetten de gemeente 

en Woonplus samen onder meer in op de 

aanpak van woonfraude en ondermijning. Ook 

zijn er afspraken over een ‘maatwerkaanpak 

sociaal isolement’ en over de ‘problematiek 

vervuilde woningen’. De HOW denkt actief mee 

over het bevorderen van leefbaarheid in en rond 

complexen en de inzet van vrijwilligers daarbij. 

Woonplus en HOW hebben afspraken gemaakt 

over een verruiming van het werkbudget. 

De Prestatieafspraken 2021 staan op  

www.woonplus.nl onder ‘Over Woonplus’  

bij ‘Verantwoording & toezicht’.

We hebben ons werk de afgelopen maanden zoveel mogelijk ‘gewoon voortgezet’, maar door 
de situatie met het coronavirus verloopt onze dienstverlening anders dan normaal. Woonplus 
volgt de adviezen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We 
hebben onze maatregelen aangescherpt. Deze gelden in ieder geval tot 16 januari.

Sinds vorige maand is de nieuwe website van 
Woonplus online. Een belangrijk onderdeel 
van de website is de ‘kennisbank’. Deze vormt 
met ongeveer 750 vragen en antwoorden  
de basis voor huurdersinformatie, samen  
met de goede zoekfunctie. Hiermee kunt u  
eenvoudig de antwoorden vinden op de 
vragen die vaak worden gesteld. Typ daar
voor op woonplus.nl uw vraag of enkele 
zoekwoorden onder ‘Waarmee kunnen we  
u helpen?’.

We beperken ontmoetingen met onze huurders, 

leveranciers, contactpersonen en collega’s tot 

de noodzakelijke contactmomenten. Onze 

medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit 

huis en we proberen zoveel mogelijk zaken 

digitaal of via de telefoon op te lossen. 

Tegelijkertijd doen wij er alles aan om uw 

vragen zo goed mogelijk op te pakken. 

Regels voor huisbezoek
Onze medewerkers gaan alleen op huisbezoek 

voor noodzakelijke reparaties of wanneer er 

een andere dringende reden is om u te 

bezoeken. Als we elkaar ontmoeten gelden 

deze regels: 

• Wij dragen een mondkapje en vragen u  

om ook een mondkapje te dragen tijdens 

ons bezoek.

• U houdt anderhalve meter afstand en wij 

doen dat ook.

‘Ik heb een huurachterstand, kan ik een 

betalings regeling treffen?’. Deze vraag stond 

deze maand in de top drie van de meest 

gestelde vragen. Zoekt u op ‘huurachterstand’ 

of ‘betalingsregeling’ dan laat de website de 

vragen en antwoorden zien die over dit 

• Er mogen maximaal twee personen 

aanwezig zijn. (Kinderen tellen daarbij niet 

mee. We vragen u wel om uw kinderen 

tijdens ons bezoek even in een andere 

kamer te laten wachten.)

• Wij gaan er vanuit dat u de afspraak afzegt 

bij gezondheidsklachten die passen bij het 

coronavirus.

• Als het anders gaat dan hierboven staat, 

spreekt de medewerker u hierop aan. Mocht 

dat niet lukken, dan vertrekt onze medewerker.

Contact
We vragen uw begrip voor onze aangepaste 

werkwijze. Heeft u vragen over deze regels of 

twijfelt u of uw afspraak bij u thuis of bij ons 

door kan gaan? Belt u ons dan tussen 8.00  

en 11.00 uur via (010) 20 45 100 of neem 

contact met ons op via onze website 

(woonplus.nl/contact).

onderwerp gaan. Bijvoorbeeld: ‘Hoe vaak mag ik 

een betalingsregeling aanvragen’ en ‘Uit hoeveel 

termijnen mag een betalingsregeling bestaan?’. 

Betalingsregeling
Heeft u een ‘Mijn-Woonplus-account’ dan kunt 

u de aanvraag via de knop ‘betalingsregeling 

aanvragen’ direct regelen. Of u voor een 

betalingsregeling in aanmerking komt, hangt  

af van uw persoonlijke situatie. Kunt u de 

antwoorden op uw vragen niet vinden op onze 

website of spreekt u liever met een van onze 

mede werkers, neemt u dan contact op met onze 

afdeling Klantenservice. Bel daarvoor op werk-

dagen tussen 8 en 11 uur naar (010) 20 45 100 

of stuur een e-mail via het contactformulier dat 

u vindt bij woonplus.nl/contact.

Op vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is 

Woonplus gesloten. Op 4 januari is Woonplus 

gesloten tussen 11.00 en 12.00 uur.

Voor spoedeisende reparaties kunt u ons  

altijd bellen via telefoonnummer 

(010) 20 45 100. U wordt dan doorgeschakeld 

naar onze wachtdienst.

Kunnen we veilig bij u op bezoek komen? 

Dienstverlening tijdens de lockdown

Waarmee kunnen we u helpen?

Prestatieafspraken Gemeente, HOW en Woonplus 

Samen werken aan de nieuwe Woonvisie

Fahid Minhas (wethouder gemeente Schiedam), Souad Achour  

(voorzitter HOW) en Emile Klep (Directeur-bestuurder Woonplus) Fo
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Sinds november is de nieuwe website van Woonplus online met daarin het nieuwe 
klantportaal ‘Mijn Woonplus’. Daarmee kunt u als huurder veel woonzaken via het internet 
regelen. In december ontvingen alle huurders een brief met een unieke code. U kunt met 
die code uw MijnWoonplusaccount in vier eenvoudige stappen activeren. 

Mijn Woonplus is een beveiligde online    

om geving waar u uw gegevens kunt inzien 

en veel woonzaken kunt regelen. U kunt 

bijvoorbeeld een reparatie melden, de huur 

betalen via iDeal, de huur opzeggen en de 

huurbetalingen en contacten met Woonplus 

inzien. U regelt het op het moment dat het  

u uitkomt. 

Activeren voor 1 februari
Heeft u uw Mijn-Woonplus-account nog  

niet geactiveerd? Dan is dit het moment  

om dat te doen! Op 1 februari verloten wij 

vijf cadeau bonnen van 50 euro onder de 

huurders die hun account hebben 

geactiveerd. Dit kunt u heel eenvoudig doen 

via woonplus.nl/account/activeren. Hier kunt 

uw e-mailadres en unieke code invoeren en 

de volgende twee stappen wijzen zich 

vanzelf. Een ‘Mijn-Woonplus-account’ 

activeren duurt slechts een paar minuten. 

Hebt u geen brief ontvangen? Neem dan 

contact met ons op via het contactformulier 

(woonplus.nl/contact) of telefonisch via 

(010) 20 45 100. Wilt u geen gebruik maken 

van uw account? Dat is geen probleem.  

Dan kunt u gewoon op ‘de gewone manier’ 

uw zaken met ons blijven regelen.

Win een cadeaubon van 50 euro

Uw woonzaken regelen met ‘Mijn Woonplus’

december 2020

We wensen u een gezond en gelukkig 2021!

Valeriusstraat 3
Postbus 25
3100 AA Schiedam
(010) 20 45 100 (op werkdagen  
tussen 08.00 en 11.00 uur)
www.woonplus.nl

Colofon 
Woonplus verschijnt elke laatste woensdag 
van de maand in Het Nieuwe Stadsblad. Aan 
de inhoud kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Redactie
afdeling Communicatie
Email: wps@woonplus.nl

Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 27 januari.


