
Bewoners tevreden na grootschalig 
gevelonderhoud Delflandseweg
“Het ziet er toch weer mooi uit zo?”, vindt 
Sjaak Buter, penningmeester van 
bewonerscommissie Delflandseweg. Samen 
met voorzitter Leo de Vries laat hij trots  
zien wat er tijdens de recente onderhouds-
werkzaamheden allemaal aangepakt is.  
Ze zijn blij met het eindresultaat én blij dat 
Woonplus goed naar de bewonerscommissie 
heeft geluisterd. “Het is allemaal hartstikke 
soepel gegaan!”

Een rondje door een van de drie opgeknapte 

complexen maakt meteen duidelijk dat Leo en 

Sjaak bekende gezichten zijn. Een klap op de 

schouder hier en een lolletje daar: de twee 

kennen de meeste bewoners wel. Ze weten 

ook heel goed wat er leeft en konden de 

wensen van bewoners prima overbrengen  

bij Woonplus. 

Brandwerende voordeur
Leo vertelt: “We hebben regelmatig overleg 

gehad en Woonplus neemt ons echt serieus. 

Zo zouden de woningen in eerste instantie een 

nieuwe voordeur zonder glasstrookje krijgen. 

Wij weten dat bewoners het een veilig idee 

vinden dat ze even door dat ruitje kunnen 

spieken wie er voor de deur staat. Dat advies 

heeft Woonplus opgevolgd en nu hebben we 

weer een deur met een glazen strookje.” Die 

nieuwe voordeur – mooi donkerrood! – is 

meteen ook een van de veranderingen 

waarmee bewoners het meest blij zijn. De 

brandwerende deur heeft een driepuntssluiting 

en is daarmee een stuk veiliger dan de oude 

deur. “We hebben het inbrekers nu een stuk 

lastiger gemaakt”, lacht Sjaak. “En omdat er 

geen brievenbus meer in zit, kunnen zij de 

deur ook niet meer open hengelen.  

Een veilig gevoel!”

Toffe gasten
De drie wooncomplexen aan de Delflandseweg 

zijn flink onder handen genomen door schilders. 

Alle kozijnen en hekwerken zitten weer strak in 

de lak. “Echt toffe gasten”, beschrijft Sjaak de 

vakmannen. “Ze hebben goed werk afgeleverd 

en we konden ze altijd even aanspreken. Als er 

soms iets bijgewerkt moest worden, kwamen ze 

meteen in actie. Het was ook een gezellige tijd, 

met al die mannen aan het werk.” En de 

overlast, is dat meegevallen? “Oh, dat was geen 

enkel probleem”, reageert Leo. “Het vervangen 

van de voegen maakte best wat herrie, maar dat 

wisten we van tevoren. En als je weet wat je 

kunt verwachten, heb je er meteen minder last 

van. De aannemer heeft nog oordopjes 

uitgedeeld, maar die heb ik niet nodig gehad.”

Gebak
De mannen van de bewonerscommissie vinden 

de communicatie met Woonplus soepel 

verlopen. Ze vertellen dat dit vroeger weleens 

minder goed ging. Leo: “Het is nu echt stukken 

beter. We hebben afgesproken dat onze 

contactpersoon iedere maand even langskomt 

om de gang van zaken te bespreken. Dat werkt 

prima.” Sjaak voegt daar met een grijns aan toe: 

“Alleen jammer dat we steeds zelf voor het 

gebak moeten zorgen…” De twee laten weten 

ook zeer tevreden te zijn over de schoonmakers 

van Stroomopwaarts die dagelijks aanwezig zijn 

en ervoor zorgen dat alles netjes blijft. “Fijne 

kerels, die wel een pluim verdienen!” 

Veel mooier dan voorheen
Nu de onderhoudswerkzaamheden zijn 

afgerond, kan de bewonerscommissie de 

balans opmaken. En dat resulteert in niets  

dan lof. De nieuwe deur, het schilderwerk, 

de vloercoating van de keldergang, de coating 

op de balkons: het is allemaal top. “Als je nu 

bij de flat aankomt, is het plaatje echt veel 

mooier dan voorheen”, aldus Leo. Zijn er dan 

helemaal geen klachten? “Ach”, antwoordt 

Sjaak schouderophalend, “er zullen altijd 

mopperaars blijven. We hebben het hier wel 

over 231 appartementen en 8 

benedenwoningen. Daar wonen natuurlijk niet 

alleen maar ‘zonnetjes in huis’. Maar over het 

algemeen is iedereen dik tevreden.”

Leo vertelt dat de bewoners ook zelf wat 

verbeteringen hebben gerealiseerd. Zo staan 

in de hallen en voor de ingangen planten-

bakken, die door vrijwilligers worden 

bijgehouden. Daarnaast is in alle drie de hallen 

een boekenkast neergezet. “Een soort mini-

bibliotheek: je kunt er boeken achterlaten die 

je zelf gelezen hebt en weer een ander boek 

meenemen. Leuk toch?” 

Elk jaar besteden we veel tijd en  
geld aan het onderhoud van onze 
woningen. Een groot deel daarvan 
betreft het zogenaamde planmatig 
onderhoud. Denk hierbij aan 
schilderwerk, brandveiligheid, het 
vervangen van kozijnen en ketels of 
het aanpassen van ventilatiesystemen. 
Dit jaar nemen we ruim 1700 
woningen onder handen.

Het project aan de Delflandseweg is 

hiervan een goed voorbeeld. Van 

februari t/m oktober pakten we hier  

3 flats aan, met in totaal 231 woningen. 

De totale investering voor dit project 

was circa 1,5 miljoen.

Wat deden we allemaal?
• We vervingen het voegwerk  

 van de gevels en plaatsten  

 spouwankers bij

• Alle woningen kregen nieuwe  

 toegangsdeuren 

• Waar nog enkel glas zat, plaatsten we  

 HR++ glas

• We coatten de vloeren van de balkons  

 en de gangen van de bergingen

• We reinigden de galerijvloeren 

• Alle kozijnen en hekwerken staken  

 we fris in de verf

oktober 2021



Bouw ‘In de Buurttuin’ van start

Op 27 september is de bouw gestart van de eerste 37 seniorenappartementen in het project 
‘In de Buurttuin’. De Schiedamse wethouder Antoinette Laan en Emile Klep, directeur-
bestuurder bij Woonplus, onthulden een insectenhotel. Het insectenhotel staat symbool voor 
de aandacht voor de natuur bij dit project. De oplevering van de eerste 37 appartementen 
staat gepland voor eind 2022.

Langs de Parkweg verrijst een gloednieuwe 

buurt: 'In de Buurttuin'. Met brede stoepen, veel 

groen en talrijke speelplekken biedt deze buurt 

straks alle ruimte voor gezellige ontmoetingen. 

De projectnaam 'In de Buurttuin' verwijst naar de 

buurttuinen die voor en door de bewoners 

worden aangelegd. Deze buurttuinen worden 

straks gezamenlijk gebruikt.

Seniorenwoningen
In totaal komen er in deze nieuwe buurt 238 

eengezinswoningen en appartementen. 

Daarvan zijn er 145 bestemd voor de sociale 

verhuur. Emile Klep: "Ongeveer de helft van  

de sociale woningen die we hier bouwen, is 

bestemd voor senioren. Daar zijn we heel  

Staat u ingeschreven bij WoonnetRijnmond?
Ook wanneer u nu (nog) niet aan verhuizen denkt, is het verstandig om ingeschreven te staan 
bij WoonnetRijnmond. Uw inschrijfduur speelt namelijk een belangrijke rol bij het toewijzen 
van woningen. Inschrijving kost slechts €10,- per jaar en kan u in de toekomst helpen om 
sneller een woning naar wens te bemachtigen. En ben je net 18 jaar geworden? Dan is het 
sowieso slim om je meteen in te schrijven. 

Woont u nu nog naar uw zin? Dan lijkt het 

misschien niet nodig om ingeschreven te 

staan. Maar bedenk dat er de komende jaren 

wellicht wat gaat veranderen. Uw inkomen 

wordt bijvoorbeeld minder door pensioen of 

scheiding. U wilt op termijn doorgroeien naar 

een andere sociale huurwoning. Of de 

kinderen gaan het huis uit en u wilt kleiner 

gaan wonen. Op die momenten klopt u aan  

bij Woonplus.

Passend toewijzen
Wij moeten woningen passend toewijzen. Dat 

betekent dat we kijken of een woning past bij uw 

inkomen, de grootte van uw huishouden en uw 

leeftijd. Verder kijken we ook hoe lang u 

ingeschreven staat. Hoe langer u bij 

WoonnetRijnmond staat ingeschreven, hoe 

groter de kans dat u een woning krijgt 

toegewezen. En alleen wanneer u bent 

ingeschreven, kunt u reageren op de  

blij mee, want wij hebben voor Schiedam  

een opgave van 800 seniorenwoningen. In de 

Buurttuin maken we hiermee een mooie start."

WoonnetRijnmond
Benieuwd naar wat er precies gebouwd  

gaat worden in de Buurttuin? Kijk op www.

woonplus.nl/projecten/in-de-buurttuin voor 

meer informatie en bekijk daar het filmpje over 

de officiële start van de bouw. Heeft u 

belangstelling voor een sociale huurwoning van  

dit project? De verhuur start ongeveer drie

maanden voor oplevering en loopt – zoals

gebruikelijk – via WoonnetRijnmond.  Zorg er dus 

voor dat u daar ingeschreven staat. Alleen dan 

kunt u in aanmerking komen voor een woning.

huurwoningen die WoonnetRijnmond op 

de website aanbiedt. Alle reden dus om in 

te schrijven en ingeschreven te blijven.  

Dat doet u via www.woonnetrijnmond.nl/

inschrijven. Houd daarbij uw 

inkomensverklaring van de belastingdienst  

en uw e-mailadres bij de hand.

Ze verdienen de titel Buurtkanjer dubbel en 

dwars: mevrouw Sas en mevrouw Carrera-

Cornu! Vanwege de vernieuwbouw van de 

Wiltonflats moest mevrouw Deurlo 

verhuizen naar een andere woning. En dat 

valt niet mee, als je al op leeftijd bent. 

Beide dames stonden echter met veel 

liefde voor haar klaar. Ze hielpen haar met 

inpakken en deden de nodige 

boodschappen. Toen mevrouw Deurloo 

hoorde van onze Buurtkanjer-actie, 

aarzelde ze dan ook geen seconde. Ze 

droeg beide dames voor als kandidaat  

en onlangs konden we ze lekker in het 

zonnetje zetten. 

Er zijn natuurlijk veel meer buren zoals 

mevrouw Sas en mevrouw Carrera-Cornu. 

Wie worden onze 
volgende Buurtkanjers?

Als het aan ons ligt, zetten we daarom veel 

vaker een Buurtkanjer in het zonnetje. Dus: 

Heeft u een buurman of buurvrouw (wel 

een huurder van Woonplus) die veel doet 

voor zijn buren en/of de buurt? Iemand die 

het verdient om eens in het zonnetje te 

worden gezet? Laat het ons weten. We 

verrassen deze Buurtkanjer dan met een 

leuke attentie! U kunt die fijne buurman of 

buurvrouw aanmelden door een mail te 

sturen naar wps@woonplus.nl, onder 

vermelding van Buurtkanjer. Vertel in de 

mail om wie het gaat (naam, adres en 

telefoonnummer) en waarom hij of zij zo 

waardevol is voor de buren en de buurt.

Wie worden onze volgende Buurtkanjers? 

We zijn benieuwd!

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
E-mail: wps@woonplus.nl

Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 24 november.


