
“We zijn behoorlijk ambitieus”, zo vertelt 
Emile Klep, sinds anderhalf jaar directeur  
van Woonplus, met het ondernemingsplan  
in zijn hand. “We willen niet alleen zorgen 
voor voldoende goede en betaalbare sociale 
woningen in Schiedam; we vinden het 
belangrijk om ook een bijdrage te leveren 
aan de woonomgeving en aan het welzijn van 
onze huurders. Als ik eerlijk ben, hebben we 
de laatste jaren te veel bij het oude gelaten. 
Simpel gezegd: er mag wel een tandje bij.  
En hoe we dat gaan doen, hebben we 
vastgelegd in dit nieuwe ondernemingsplan.”

Directeur Emile Klep over toekomstplannen Woonplus:

“We doen er een tandje bij”

‘Met ons in de buurt’, luidt de titel van het 

ondernemingsplan 2021-2025. En dat is ook 

precies het doel dat Woonplus zich voor de 

komende jaren stelt. “We zitten dicht in de 

buurt van onze huurders en willen ervoor 

zorgen dat zij ons gemakkelijk weten te vinden. 

Huurders moeten nog meer ervaren dat wij er 

echt voor ze zijn”, licht Emile toe. “Maar met de 

titel ‘Met ons in de buurt’ willen we ook 

duidelijk maken dat wij verder kijken dan 

stenen alleen. Een tevreden huurder is niet 

eenzaam, heeft goed contact met de buren, 

voelt zich veilig en heeft voldoende voor-

zieningen in z’n omgeving. Ook dat zijn 

onderwerpen waar wij de komende jaren  

veel aandacht aan zullen besteden.”

Gemengde wijken
In het ondernemingsplan is te lezen dat 

Woonplus zich sterk maakt voor gemengde 

wijken. Dat zijn wijken die niet alleen een 

Nieuwland, naar minder woningen gaan en  

in andere wijken juist meer woningen bouwen. 

Zo verdelen we onze woningen gelijkmatiger 

over Schiedam en dat draagt echt bij aan de 

leefbaarheid van onze stad.”

Energieneutraal
Veel van de woningen van Woonplus zijn sterk 

verouderd. Zo dateert maar liefst de helft van 

de woningen uit de periode 1945 tot 1969. 

Vaak gaat het om portiekflats zonder lift en 

een slecht energielabel. “We moeten daarom 

de komende jaren flink wat onderhoud plegen”, 

aldus Emile. “Ook omdat in 2050 onze 

woningen, 11.500 in totaal, energieneutraal  

– en dus aardgasvrij – moeten zijn. Een mega-

klus! En 2050 lijkt misschien nog ver weg,  

maar als we niet nu beginnen, gaan we die 

doelstelling niet halen. Het is dus echt 

belangrijk dat we deze grootschalige operatie 

niet voor ons uitschuiven.”

Makkelijker doorstromen
Directeur Emile Klep hoopt en verwacht dat 

Schiedam de komende jaren veel gaat merken 

van het ambitieuze ondernemingsplan van 

Woonplus. “Sommige zaken zijn heel concreet 

en zichtbaar. Aan het aantal steigers rondom 

onze woningen en wooncomplexen kunnen 

diversiteit in leeftijd en afkomst laten zien, 

maar ook in inkomensgroepen. Om dat te 

realiseren, wil Woonplus in alle Schiedamse 

wijken zorgen voor 20 tot 40% sociale 

woningen. Emile: “Dat betekent dat we in 

sommige wijken, zoals Groenoord en 

Schiedammers zien dat we het onderhoud zeer 

serieus nemen. Andere plannen zijn minder in 

het oog springend. Zo gaan we meer senioren-

woningen bouwen. Het gevolg daarvan is dat 

ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, 

maar ook dat zij makkelijker doorstromen en er 

daardoor eengezinswoningen vrijkomen voor 

jonge gezinnen.” 

Met het nieuwe ondernemingsplan liggen er 

flink wat uitdagingen op tafel. Emile kijkt 

ernaar uit om zich daar, samen met de 

medewerkers van Woonplus, voor in te zetten. 

“We leggen de lat hoog en vragen veel van 

onze medewerkers. We willen er echt voor 

zorgen dat de klanttevredenheid verder 

omhoog gaat. Minder de focus op ons 

vastgoed en meer op de menselijke maat.”

Heb je vragen  
voor Woonplus?

Bel ons klantenservice op werkdagen 

tussen 08.00 en 11.00 uur op 

telefonnummer (010) 20 45 100

In 2020 heeft Woonplus een recordaantal 
nieuwbouwwoningen voor de verhuur 
opgeleverd: 172 stuks! “Het bijzondere 
daarvan is bovendien dat het veelal duurzame 
woningen zijn”, zo licht Ontwikkelingsmanager 
Eline Busser toe. “Deze woningen hebben 
geen gasaansluitingen meer en 153 woningen 
zijn zelfs een Nul op de Meter-woning.”

Anita Vink van de afdeling Verhuur zet de 

verschillende projecten uit 2020 op een rij. 

“We zijn begonnen met 46 eengezinswoningen 

op het Fabriplein. Een bijzonder project omdat 

we daar echt de karakteristieke uitstraling en 

sfeer van de woningen en het plein hebben 

weten te behouden.” Eline voegt daaraan toe: 

“Van die 46 woningen zijn er 27 Nul op de 

Meter. De overige 19 woningen zijn wel 

energiezuinig en duurzaam, maar niet Nul  

op de Meter.”

In het project Park Harga, aan de Sven 

Kramerstraat, heeft Woonplus 21 eengezins-

woningen met tuin op het zuiden aangekocht. 

Woningen met een moderne uitstraling, die 

past bij deze nieuwe Schiedamse wijk. “En ook 

allemaal Nul op de Meter”, laat Eline weten. 

Wetenschappersbuurt
In de Wetenschappersbuurt zijn in 2020 de 

laatste woningen van de fases C en D 

opgeleverd en daarmee is deze grootschalige 

herstructurering afgerond. Er zijn in totaal  

294 woningen gesloopt. Er zijn 80 woningen 

(aan de Lorentzlaan) gerenoveerd tot een  

Nul op de Meter-woning, maar mét behoud van 

authentieke details. In de Wetenschappers-

buurt zijn daarnaast in totaal 152 een gezins-

woningen met tuin gerealiseerd, waarvan 74 

koopwoningen en 78 sociale huurwoningen en 

daarvan zijn de laatste 25 vorig jaar opgeleverd. 

Eline: “De komende maanden gaat de gemeente 

de inrichting van het openbaar gebied afronden 

en dan is de Wetenschappersbuurt helemaal 

klaar voor de toekomst!”

Wordt uw woning gesloopt of ingrijpend gerenoveerd en moet u daarom 
verhuizen naar een andere woning? Dat is best ingrijpend. De rechten en 
plichten die u in zo’n situatie heeft, zijn vastgelegd in het Stedelijk 
Sociaal Plan. Hoe dat precies zit, kunt u zien in het korte animatiefilmpje 
dat Woonplus heeft gemaakt over dit onderwerp. Met onderstaande  
QR-code kunt u het filmpje bekijken.

Het Stedelijk Sociaal Plan is gemaakt en 

ondertekend door Woonplus, de gemeente 

Schiedam en de Huurders-belangenorganisatie 

Woonplus (HOW). In het plan zijn allerlei 

afspraken vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan 

uw recht op vervangende woonruimte, de 

financiële vergoedingen, het opzeggen van de 

huur en het opleveren van uw woning. 

Belangrijkste afspraken
Voorheen gingen we altijd langs bij onze 

huurders die moeten uitverhuizen en dus te 

maken krijgen met het Sociaal Plan. We namen 

het plan dan samen goed door. Vanwege 

corona proberen we nu echter het aantal 

huisbezoeken tot een minimum te beperken. 

We willen uw gezondheid en die van onze 

medewerkers niet onnodig in gevaar brengen. 

Toch is het natuurlijk nog steeds belangrijk dat 

u goed weet wat de gevolgen zijn van de 

voorgenomen uitverhuizing. Daarom hebben 

wij de belangrijkste afspraken uit het Stedelijk 

Sociaal Plan vertaald in een korte, heldere 

animatie. 

Heeft u het filmpje bekeken en toch nog 

vragen? U vindt het volledige Stedelijk Sociaal 

Plan op onze website en daar kunt u het rustig 

allemaal nalezen. U kunt natuurlijk ook altijd 

even bellen met Woonplus. Wij helpen u graag! 

Uitverhuizen? Bekijk de animatie!

2020: recordaantal duurzame woningen 
opgeleverd!

Op 1 februari zijn de eerste steigers opgebouwd bij het wooncomplex Delflandseweg.  
Het is het begin van het gevelonderhoud dat hier de komende maanden gaat plaats-
vinden. Richard de Vos, projectmanager van Bouwgrip, begeleidt het project en verwacht 
dat de klus half oktober geklaard is. “Een metamorfose? Nee, zo zou ik het niet willen 
noemen. Maar het complex ziet er straks wel weer fris en netjes uit.”

Er staat flink wat schilderwerk op de planning: 

alle hekjes, leuningen, wanden in de bergings-

gangen en bergingsdeuren worden onder 

handen genomen. De kleurstelling blijft 

daarbij hetzelfde, dus het complex behoudt 

z’n vertrouwde aanblik. Daarnaast worden 

alle toegangsdeuren van de woningen 

vervangen door een veilige, brandwerende 

voordeur met driepuntssluiting. Richard 

vertelt dat ook de uitstraling van de deur 

hetzelfde blijft. “Compleet met glasstrookje, 

maar wel zonder brievenbus. We hebben 

met de bewoners overlegd en die gaven aan 

de brievenbus in de deur niet nodig te 

vinden. Ze hebben namelijk een postvak in 

de centrale entree.” 

Vertrouwde aanblik
Uit onderzoek bleek dat de spouwankers 

(ankers die het metselwerk bij elkaar 

houden) niet sterk genoeg zijn om de 

veiligheid van het gebouw weer voor dertig 

jaar te waarborgen. En dus moeten er ankers 

worden bij geboord. “Dat geeft wel wat 

geluidsoverlast”, weet Richard, “maar daar 

ontkomen we niet aan. Vooral de kop woning-

en zullen er hinder van hebben. De aan-

nemer, Hoftijzer Vastgoedonderhoud, heeft 

daarom goede oordopjes verstrekt en dat 

wordt door de bewoners erg gewaardeerd.”

Tevreden
Richard verwacht dat de overlast voor 

bewoners verder meevalt. “Natuurlijk zijn we 

even ‘lastig’ als we de deur gaan vervangen. 

En als we de kozijnen schilderen, moet de 

ramen even op een kiertje. Maar dat is dan 

ook alles.” Hij vertelt dat de eerste reacties 

van bewoners positief zijn: “Ze zijn erg 

tevreden over het nette werk van Hoftijzer.” 

Om toch de vinger aan de pols te houden, 

gaat Richard één keer in de maand wel in 

overleg met de bewonerscommissie en 

neemt hij een paar keer per week even een 

kijkje op de locatie. “Zo zorgen we er met 

alle betrokkenen voor dat het allemaal 

soepel en naar wens verloopt.”

Richard de Vos, projectmanager Bouwgrip

“Gevelonderhoud Delflandseweg  
soepel uit de startblokken”

Emile Klep, directeur van Woonplus
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