
Emile Klep, Directeur-bestuurder Woonplus  

bij ‘De Nieuwe Wetenschappers’ Impressie van ‘In de Buurttuin’ Impressie van een gerenoveerde Wiltonflat

Wethouder Fahid Minhas en Alexander Keizer en Ilze Tas van het team Wonen van gemeente Schiedam bij het ‘I-Punt’

Op 10 oktober was de Nieuwbouwdag 
Schiedam, die zo’n 1200 bezoekers trok. 
Daarmee konden de organisatoren erg 
tevreden zijn, want vanwege ‘coronatijd’ 
moesten zij kiezen voor een andere opzet 
van de Nieuwbouwdag. De bezoekers 
ontvingen een wandel- en fietsbrochure met 
de nieuwbouwlocaties. Dat zijn er veel, want 
Schiedam heeft ambitieuze plannen voor de 
nabije toekomst.

Nieuwbouwdag Schiedam 

‘Groei als kans voor de stad’

Tot 2030 worden in Schiedam zo’n 7.000 

nieuwe woningen gebouwd. Dit staat in de 

Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’, die de 

gemeente in september uitbracht. “De groei 

die Schiedam gaat doormaken, biedt enorme 

kansen om de kwaliteit van de stad gericht te 

verbeteren”, zegt Fahid Minhas, wethouder 

Bouwen en Wonen. “Schiedam is nu al een 

karaktervolle en historische stad met prachtige 

plekken en veel afwisseling. Veel Schiedammers 

zijn verliefd op de charme van het dorps en  

klein schalig wonen, maar zijn ook blij met de 

grootstedelijke voorzieningen direct in de buurt.” 

Balans
“We zien volop kansen om alle kwaliteiten 

verder te versterken. We willen Schiedammers 

de kans bieden om een wooncarrière op te 

bouwen in de wijk van hun keuze. De komende 

jaren gaan we werken aan een nog betere 

kwaliteit en een betere balans in wijken en 

buurten. We willen het woningaanbod ook 

kwalitatief versterken, waarbij we nadrukkelijk 

inzetten op het verbeteren en verduurzamen 

van de bestaande woningvoorraad.” 

Evenwichtige wijken
De ambities van Woonplus sluiten goed aan bij 

die van de gemeente. Directeur-bestuurder 

Emile Klep zegt hierover: “Net als de gemeente 

willen wij als corporatie gezonde en even-

Verspreiden
“Dit alles betekent ook dat we ons bezit aan 

sociale huurwoningen beter willen verspreiden 

over de stad. Een gevarieerd aanbod, zodat 

een wijk voor diverse inkomensgroepen een 

aantrekkelijke woonomgeving oplevert. Wij 

gaan door met het verbeteren van ons bezit 

door onderhoud, renovatie en nieuwbouw.  

Om onze woningen ook voor de toekomst 

beschikbaar te houden, investeren we in 

kwaliteit en duurzaamheid.”

Woonplus projecten 
Het project ‘Nieuwe Wetenschappers’ in 

Schiedam Oost is bijna klaar. Aan het eind van 

dit jaar worden de laatste 15 eengezinswoningen 

opgeleverd en deze maand werd het laatste 

‘vernieuwbouw-appartement’ aan de Lorentzlaan 

wichtige wijken en buurten realiseren, waar het 

voor alle Schiedammers plezierig wonen is.  

Het is aan ons om een passend aanbod aan 

betaal bare huurwoningen beschikbaar te 

hebben. Daar ligt voor de komende jaren een 

duidelijke opgave.”

Senioren
“Er is bij specifieke doelgroepen een groeiende 

vraag naar andere soorten woningen. Zo zien 

we een grote behoefte aan goede senioren-

woningen met voldoende zorgaanbod in de 

buurt. Voor gezinnen willen we het aanbod aan 

ruimere woningen verbeteren, net als voor de 

wat hogere inkomens. Die zien we nu nog vaak 

nog wegtrekken naar omliggende gemeenten. 

Juist ook die doorstromers willen we behouden 

voor de stad.”

verhuurd. In Nieuwland is de sloop van het 

omvangrijke nieuwbouwproject ‘In de Buurttuin’ 

rond de Parkweg in volle gang en wordt de 

renovatie van de Wiltonflats voorbereid. Verder 

werden dit jaar de zeer energiezuinige 

eengezinswoningen aan het Fabriplein en in 

nieuwbouwwijk Park Harga opgeleverd. Op 

duurzaamwoonplus.nl vindt u meer informatie 

over deze projecten.  

Meer informatie
Op www.nieuwbouwdagschiedam.nl staan zes 

films met impressies van de nieuwbouw en u 

vindt hier meer informatie over de nieuwbouw-

plannen. De brochure kunt u in de komende 

weken nog afhalen bij het ‘i-Punt’ in de Waag 

aan de Lange Kerkstraat 29. Kijk op de website 

voor de openingstijden. 
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Ook als u een (gezamenlijk) jaarinkomen heeft 

van boven € 39.055 dan maakt u kans op een 

sociale huurwoning. Woonplus mag namelijk 

20% van de vrijkomende sociale huurwoningen 

toewijzen aan huishoudens met een jaar-

inkomen boven de inkomensgrens. Er worden 

door corporaties voorwaarden gesteld aan het 

huren van een woning. In de advertenties van 

Op onze website staat een instructievideo 

voor het bijvullen van de cv. Deze vindt u via 

de startpagina onder de button instructie-

video’s of door ‘cv bijvullen’ te typen bij ‘Ik heb 

een vraag’. Heeft u een serviceabonnement? 

Dan zorgen wij ervoor. Neem dan contact  

met ons op.

U kunt een sociale huurwoning huren als uw 
(gezamenlijk) jaarinkomen onder € 39.055 is. 
Sociale huurwoningen zijn er vooral voor 
bedoeld om mensen met een lager inkomen 
een kans te geven op de woningmarkt.  
Een sociale huurwoning is een woning die  
bij de ingang van het huurcontract een  
netto huurprijs heeft van maximaal € 737,14 
per maand.

Maakt uw cv lawaai wanneer er water 
doorheen stroomt? Of worden de radiatoren 
niet goed warm? Zorg er dan voor dat u de 
centrale verwarming op de juiste manier vult 
en ontlucht. Komt er lucht in het systeem, 
dan werkt de cv minder goed. Bijvullen is 
nodig wanneer de waterdruk lager dan  
1,5 bar is. 

Kom ik in aanmerking voor  
een sociale huurwoning?

Cv bijvullen voor een goed werkende 
verwarming

oktober 2020
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Iedere maand betalen huurders tegelijk met de huur een voorschotbedrag voor de service-
kosten. Dit zijn kosten voor de diensten die Woonplus levert in de algemene ruimtes van  
een complex. Voorbeelden daarvan zijn de schoonmaak en de elektriciteit voor liften en de 
verlichting van trappenhuizen en galerijen. Omdat deze kosten de laatste jaren zijn gestegen, 
verhogen wij het bedrag van de voorschotten per 1 december. 

Reden verhoging
De laatste jaren zijn de kosten gestegen en 

vorig jaar is ook het btw-tarief verhoogd van 

6% naar 9%. We hebben de voorschotten daar 

nog niet op aangepast. We streven ernaar dat 

het verschil tussen de betaalde voorschotten 

en de werkelijke kosten zo klein mogelijk is. 

De voorschotten zijn een vooruitbetaling op  

de jaarlijkse afrekening. Eenmaal per jaar 

berekenen we voor elk complex de werkelijk 

gemaakte kosten. Deze vergelijken we met de 

voorschotten die de huurders hebben betaald. 

Wie teveel betaalde krijgt geld terug en wie te 

weinig heeft betaald moet bijbetalen. 

Daarmee willen we voorkomen dat er bij  

de jaarlijkse afrekening veel moet worden 

bijbetaald. Daarvoor passen we de 

voorschotten vanaf nu jaarlijks aan. 

Contact
Alle huurders ontvangen hierover deze maand 

een brief. Heeft u nog vragen over de voor-

schotten voor servicekosten? Neemt u dan 

contact op met de afdeling Huurverwerking  

via huuraanpassing@woonplus.nl of tele foon-

nummer (010) 20 45 100.

Het verschil klein houden

Verhoging voorschot servicekosten

Fo
to

: J
an

 v
an

 d
er

 P
lo

eg

Als u vertrekt uit uw woning, moet u deze 
leeg en schoon achterlaten. Dat geldt voor 
alles wat bij de woning hoort. Dus ook 
balkons, berging en tuin. Woonmakelaar 
Joery Borneman legt uit wat we daaronder 
verstaan.

“Waar het eigenlijk op neer komt; we willen 

de woning terug zoals we deze hebben 

opgeleverd. Lichte gebruikssporen die zijn 

ontstaan door leefgewoonten rekenen we 

daarbij niet mee. Het blijft mensenwerk. We 

maken ook wel uitzonderingen als de woning 

er voor de rest heel netjes uitziet. De 

gedachte is dat de nieuwe huurder gelijk aan 

de slag kan. Daarom moeten de muren licht 

of behang-klaar worden opgeleverd. Je moet 

de muren makkelijk kunnen oververven.”

Vloeren
“We krijgen vaak vragen over de vloeren. 

Bijvoorbeeld of een nog goed uitziende 

laminaatvloer mag blijven liggen. Afspraken 

over overname kunnen huurders zelf maken 

met de volgende huurder, als deze bekend is. 

Woonplus is hierin geen partij. Is de nieuwe 

huurder niet bekend, dan overlegt u met de 

woonmakelaar wat u mag achterlaten in de 

woning. Als u iets aan de woning heeft 

aangepast en u heeft toestemming van 

Woonplus, valt dit onder ‘Zelf Aangebrachte 

Voorzieningen’. Deze mogen blijven zitten als 

ze goed onderhouden en onbeschadigd zijn.”

Nicotineaanslag
“We komen in woningen die flink doorrookt 

zijn. De muren, plafonds, wandcontactdozen 

zijn geel van de nicotineaanslag. We ver-

wachten dat de huurder de gele wanden wit 

saust, het vergeelde behang verwijdert en 

de wandcontactdozen reinigt. Lukt het niet 

om de nicotineaanslag te verwijderen, dan 

schakelen wij een gespecialiseerd bedrijf in 

om reiniging of herstel uit te voeren.  

De kosten zijn dan wel voor rekening van  

de huurder.”

Schoon
“Beschadigingen die huurders in de woning 

hebben veroorzaakt, moeten ze herstellen. 

Denk aan kapotte trapleuningen, ramen, 

deuren, lichtpunten, keukenkastjes en 

aanrechtbladen. Verder hoort de woning bij 

het verlaten schoon te zijn. Denk daarbij 

vooral ook aan de keuken, badkamer en het 

toilet. De vloer moet begaanbaar zijn. Alle 

vloeren bezemschoon achterlaten is meestal 

voldoende. Bekijk het door de ogen van de 

volgende huurder; wat komt die tegen?”

Ik zeg mijn huur op

Hoe laat ik de woning achter?
de woningen op Woonnet Rijnmond staan die 

voorwaarden. 

Woonnet Rijnmond
Voor het toewijzen van sociale huurwoningen  

is Woonplus aangesloten bij het regionale 

woonruimteverdeelsysteem van Woonnet 

Rijnmond. Alle beschikbare huurwoningen van 

Woonplus staan op de website van Woonnet 

Rijnmond. Dagelijks komen er nieuwe adver-

tenties bij. Om daarop te reageren, moet u 

ingeschreven staan bij Woonnet Rijnmond.  

Dat gaat eenvoudig via de website   

www.woonnetrijnmond.nl door ‘Inloggen/

inschrijven’ te selecteren. De kosten voor uw 

inschrijving zijn € 10,- per jaar en u moet uw 

inschrijving elk jaar verlengen. Hiervoor ontvangt 

u tijdig een e-mail van Woonnet Rijnmond.
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Woonmakelaar

Joery  
Borneman

Redactie
afdeling Communicatie
E-mail: wps@woonplus.nl

Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 25 november.

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.


