
Een buurman die van stevige muziek 
houdt of een buurvrouw die de 
televisie altijd te hard zet. 
Buurkinderen die al spelend 

een boel herrie maken of de 
buurhond die maar blijft blaffen. Soms 

maken buren het elkaar flink lastig. Een 
goed gesprek is in sommige gevallen 

voldoende om een einde te maken aan de 
overlast. Maar niet altijd…

Burenoverlast? Maak het bespreekbaar!

Heeft u op enige manier last van uw buren?  

De eerste stap is altijd: maak het bespreekbaar. 

Misschien is die buurman of -vrouw zich 

afspraken kunt maken. Spreek bijvoorbeeld af 

dat de muziek ’s avonds een paar tandjes 

zachter gaat of dat de buurkinderen bij het 

gamen een koptelefoon gebruiken. 

Buurtbemiddeling
Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan 

kunt u de hulp inroepen van buurtbemiddeling. 

De buurtbemiddelaar probeert te voorkomen 

dat de emoties te hoog oplopen en zoekt 

samen met u en de betrokken buren naar een 

oplossing. Heeft dit niet het gewenste 

resultaat? Dan kunt u een schriftelijke melding 

doen bij Woonplus. Onze sociaal begeleider 

gaat dan met uw buren in gesprek om te 

onderzoeken waarom zij de gemaakte afspraken 

niet nakomen. Na een laatste waarschuwing rest 

dan alleen nog de gang naar de rechter.

Animatie
Natuurlijk hopen we dat het niet zover komt. 

Die eerste stap, het rustig bespreekbaar maken 

van uw problemen, is de belangrijkste en kan 

veel ellende voorkomen. 

De verschillende stappen 

nog eens op een rijtje? 

Bekijk via de QR-code 

ons filmpje over 

burenoverlast. 

helemaal niet bewust van het feit dat hij of zij 

overlast veroorzaakt. Ga op een rustige manier 

het gesprek aan en probeer of u samen 

Die vraag komt regelmatig bij ons voorbij. 

Daarom hebben wij speciaal een video 

ontwikkeld die verteld hoe je het beste uw 

woning kunt ventileren. Heeft u schimmel 

in uw woning? Als u uw de woning 

ventileert kunt u schimmel in uw woning 

voorkomen. Probeer 24 uur per dag te 

ventileren. In deze video leggen we uit hoe 

u dat het beste kan doen. Een ander 

voordeel van uw woning ventileren is dat 

de woning sneller 

warm wordt, omdat 

de lucht in uw huis 

minder vochtig is. 

Dus ook nog eens 

goed voor uw 

portemonnee.

Hoe moet ik nou 
mijn woning 
ventileren?
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De huren van sociale huurwoningen worden  

dit jaar niet verhoogd per 1 juli. Dat heeft het 

kabinet besloten. De huren worden eenmalig 

‘bevroren’ in 2021. Er gelden wel een paar 

uitzonderingen:

• Als er een sociale huurwoning vrijkomt, dan 

mag de huur van die woning wel worden 

verhoogd. 

• Ook wanneer een woning verbeterd is door 

verduurzaming, mag de huur aangepast 

worden. 

• De zogenoemde huurbevriezing geldt niet 

als u een woning in de vrije sector huurt. 

• Ook garages, bergingen en bedrijfsruimten 

vallen buiten deze afspraken. De huren van 

deze ruimten zijn per 1 januari 2021 al door 

Woonplus verhoogd.

Goed om te weten: de huurbevriezing staat  

los van de eerder bekendgemaakte eenmalige 

huurverlaging voor huurders met een laag 

inkomen en een hoge huur. Wanneer u 

daarvoor in aanmerking komt, dan heeft u 

daarover al in februari bericht gekregen.  

Meer informatie hierover kunt u nalezen op  

de website van Woonplus. 

De Schiedamse wijk Groenoord wordt als een van de eerste wijken in 
Nederland aardgasvrij gemaakt in 2030. We noemen dit project ‘Nieuwe 
Energie voor Groenoord’. Om te laten zien hoe we de woningen gaan 
aanpassen, hebben we een modelwoning gemaakt aan de Jozef 
Oreliosingel. Hayo Flink, projectleider bij Woonplus, vertelt waarom een 
bezoekje aan deze woning zo de moeite waard is. 

“In de modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 

159 organiseren we elke dinsdag van 17.00 tot 

18.00 uur een inloopspreekuur. Huurders in 

Groenoord kunnen daar in een van de meest 

voorkomende woningtypen zien hoe de 

woning eruit komt te zien als we die aardgasvrij 

gemaakt en gerenoveerd hebben. Wat er zoal 

te zien is? De nieuwe warmteafgifteset, de 

nieuwe radiatoren, de nieuwe ramen aan de 

voorkant en een voorbeeld van het nieuwe 

elektrische fornuis. Je ziet er ook hoe het 

oude leidingwerk plaats gaat maken voor de 

nieuwe leidingen.”

Aangenaam verrast
Hayo vertelt dat er tijdens het inloopspreekuur 

volop gelegenheid is om alles rustig te bekijken 

en om vragen te stellen aan de twee mede-

werkers van Woonplus die er aanwezig zijn.  

Hij verwacht dat veel bezoekers aangenaam 

verrast zullen zijn door wat ze te zien krijgen. 

“De eerste bezoekers die we inmiddels over de 

vloer hebben gehad, waren positief over de 

aanpassingen die we bij de renovatie willen 

doorvoeren.” 

Hayo nodigt huurders in Groenoord uit om 

vooral eens langs te komen tijdens het 

inloopspreekuur. Aanmelden of een afspraak 

maken, is niet nodig. “Natuurlijk zorgen we er 

wel voor dat het spreekuur coronaproof 

verloopt. We houden voldoende afstand van 

elkaar, wij dragen een mondkapje en vragen 

bezoekers om dat ook te doen.”

Modelwoning Jozef Oreliosingel:  
elke dinsdag inloopspreekuur

Geen huurverhoging in 2021  
voor meeste huurders Woonplus 

Goed nieuws voor bewoners van de Zwaluwflat die er graag met de fiets op uit trekken. 
Sinds een paar weken beschikt de flat over een fietslift. Daarmee is het heel eenvoudig 
om de fiets vanuit de berging op straathoogte te brengen en andersom. Een uitkomst 
voor de veelal oudere bewoners van de flat. 

De Zwaluwflat aan de Zwaluwlaan is populair 

bij Schiedamse senioren. Bij de bouw van het 

complex is indertijd echter onvoldoende 

rekening gehouden met de wensen van de 

oudere doelgroep. Dat blijkt onder meer uit 

de toegang tot de berging. Wanneer 

bewoners daar hun fiets willen stallen, 

moesten ze voorheen gebruikmaken van een 

trap met fietsgoot. Een lastige operatie, 

zeker wanneer het om een elektrische – en 

dus relatief zware – fiets gaat. Anderhalf jaar 

geleden klopten de bewoners bij Woonplus 

aan met de vraag of hiervoor een oplossing 

gerealiseerd kon worden. In overleg met de 

bewonersvereniging is ervoor gekozen de 

trap te vervangen door een fietslift. Inmiddels 

is de lift volop in gebruik. Met één druk op de 

knop zoeft de lift naar boven of beneden, 

fiets erin, naar de berging of begane grond, 

uitstappen en klaar. Bewoners laten weten 

erg blij te zijn met deze aanpassing. En met 

het fietsseizoen voor de deur zal de lift de 

komende maanden flink wat overuren maken!

Fietslift voor Zwaluwflat

Scan de QR-code 
voor een video met 
10 bewoners vragen 
voor de aannemer 
in Groenoord

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.
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Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 26 mei.


