
Woonplus heeft onlangs een nieuw onder
nemingsplan én een nieuwe streefportefeuille 
opgesteld. Die streefportefeuille vertelt hoe 
de woningvoorraad van Woonplus er in de 
toekomst uit moet zien: welk type woningen 
hebben we nodig, voor welke type huis
houdens, op welke plekken, in welke 
prijsklassen en met welke kwaliteiten?  
Het lijkt dus vooral over de woningen te 
gaan. Maar Petra Blomsteel, vastgoed
strateeg van Woonplus, ziet dat anders:  
“Het gaat juist ook over de mensen die in 
onze woningen wonen.”

Petra Blomsteel, vastgoedstrateeg van Woonplus: 

“Werken aan een juiste samen- 
stelling van onze woningvoorraad”

Wonen is een basisbehoefte voor een goed 

bestaan. Daarbij is het belangrijk dat je woon

carrière kunt maken. Je begint bijvoorbeeld in 

een kleine portiekwoning en groeit in een 

latere levensfase door naar een gezinswoning. 

Als de kinderen het huis uit zijn, verhuis je naar 

een comfortabele gelijkvloerse woning. Petra: 

“Met de juiste samenstelling van onze woning

voorraad kunnen we inspelen op de huidige en 

toekomstige ontwikkelingen van de inwoners 

van Schiedam. Dat doen wij in het bijzonder 

voor inwoners die niet zelf in woonruimte 

kunnen voorzien. De juiste samenstelling van 

onze woningvoorraad leggen we vast in onze 

streefportefeuille. Elke vier jaar kijken we of  

de samenstelling nog klopt of dat aanpassing 

nodig is.” 

Woonwensen Schiedammers
Petra realiseert zich dat Schiedam volop kansen 

biedt, maar daarnaast ook veel uitdagingen. 

“Daarom kijken wij in de streefportefeuille 

verder dan alleen naar de woningen. We letten 

ook op de ontwikkelingen van de leeftijds

maar ook op wijkniveau.” Petra vertelt dat bij 

het samenstellen van de streefportefeuille ook 

de woonwensen van Schiedammers aan bod 

komen, net als de woonvisie van Schiedam  

en regionale afspraken. Daarnaast wordt een 

vergelijking gemaakt met andere steden van 

soortgelijke omvang. “Op basis van die 

uitkomsten bedenken we eerst wat Schiedam 

en de Schiedammers nodig hebben en 

onderzoeken hoe Woonplus daaraan het best 

kan bijdragen.”

Duurzame woningen 
We brengen vervolgens in kaart hoe we die 

bijdrage kunnen leveren. Van welk type 

woningen hebben we een tekort? Van welke 

hebben we juist te veel? Hoe lossen we dat op 

en op welke termijn? Petra: “Wij hebben daarbij 

dertig jaar vooruit gekeken, naar de verwachte 

ontwikkelingen tot en met 2050. Dat is 

overigens niet gebruikelijk. Waarom we dat 

toch hebben gedaan? Van de corporatiesector 

groepen: komen er bijvoorbeeld meer of 

minder ouderen in Schiedam? We kijken naar 

de samenstelling van de huishoudens, 

gemiddelde inkomens, economie, scholing, 

zorg en leefbaarheid. Daarbij gaat het niet 

alleen om ontwikkelingen op stedelijk niveau, 

wordt in de komende dertig jaar een grote 

inspanning verwacht. In 2050 moeten we 

voldoende duurzame, lees: aardgasvrije en 

CO2neutrale, woningen beschikbaar hebben 

en houden. Het moet daarbij om betaalbare 

woningen van voldoende kwaliteit gaan.  

Dat verlangt hoge investeringen. Om te 

beoordelen of we dat kunnen betalen, 

moesten wij eerst weten welke investeringen 

de komende dertig jaar nodig zijn. Dat hebben 

we in beeld gebracht.” 

Ambitieus
Petra vertelt dat Woonplus voor de komende 

dertig jaar een omvangrijk en ambitieus 

investeringsprogramma heeft opgesteld, met 

de nadruk op de eerste tien jaar. Dat moet 

leiden tot een kwalitatieve inhaalslag en 

verjonging van ons bezit. “Hiermee kunnen we 

ook de sociale doelgroep van morgen en 

overmorgen huisvesten en zo leveren wij een 

bijdrage aan de versterking van onze stad.”

Hoofdpunten nieuwe streefportefeuille 

Dit zijn de belangrijkste afspraken in de 

nieuwe streefportefeuille: 

• een woningvoorraad van Woonplus die  

in omvang ongeveer gelijk blijft aan die 

van nu (11.500);

• forse investeringen in de 

probleemgebieden van Schiedam;

• forse investeringen in de kwaliteit van  

het bezit;

• meer spreiding van ons bezit over de stad;

• meer menging van bezit in de wijken voor 

verschillende doelgroepen;

• extra realisatie van toe en doorgankelijke 

woningen voor ouderen (met een 

zorgvraag). Dit extra aanbod zorgt ook 

voor doorstroming in de voorraad;

• een aardgasvrije en CO2neutrale 

woningvoorraad in 2050.

Aan het eind van het derde kwartaal van dit 
jaar begint Woonplus met de vernieuwbouw 
van de Wiltonflats. We noemen het vernieuw
bouw omdat we de woningen zo grondig 
aanpakken, dat het daarna zal lijken of ze 
helemaal nieuw zijn. De vernieuwde woningen 
zijn straks bij uitstek geschikt voor senioren. 

In de vernieuwde Wiltonflats wordt het fijn 

wonen voor ouderen. Veel woningen maken  

we toegankelijk voor bewoners met een 

scootmobiel. De woonkamer wordt groter en 

we vernieuwen de badkamer, keuken, toilet, 

ramen en deuren. We zorgen voor goede 

isolatie, de woningen krijgen radiatoren en er 

komt een collectieve verwarmingsketel. 

Bankje, planten
Ook buiten de woning gaat er flink wat 

veranderen. Zo maken we de galerijen bijna 

twee keer zo breed. Alle bewoners krijgen daar 

een eigen plek om een bankje, planten of hun 

scootmobiel neer te zetten. De ruime galerij 

biedt ruimte voor bewoners om elkaar te 

ontmoeten en een praatje te maken. Het 

voordeel is ook dat buren niet zo dicht langs 

het huis lopen. Dat geeft meer privacy.

Binnentuin
De entree van de vernieuwde flats verhuist 

naar de andere kant: naar de Paulus Buijsstraat. 

Dit is een rustige straat, die veilig en vertrouwd 

voelt. De nieuwe ingang wordt een stuk  

ruimer en daarmee ook een plek om een 

praatje te maken met andere bewoners.  

Er komt bovendien een goede lift, waarmee 

alle woningen bereikbaar zijn.

Tussen de flats is er een grote, groene ruimte, 

die straks als binnentuin gebruikt gaat worden. 

Huurders op de begane grond krijgen via de 

galerij direct toegang tot de binnentuin en 

kunnen zo de tuin makkelijker gebruiken. Het 

wordt een fijne, veilige plek waar bewoners 

elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten 

van een stukje groen en natuur.

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur in 2021  
krijgen eenmalig een huurverlaging. Dat is bij wet geregeld. In deze nieuwe wet staat ook  
dat de huurverlaging geldt vanaf 1 mei 2021. De Huurdersondersteuning Woonplus (HOW) 
heeft Woonplus gevraagd om de verlaging al per 1 april in te voeren. Het lukte ons om dat 
voor elkaar te krijgen! 

De eenmalige huurverlaging geldt niet voor 

huurders van woningen in de vrije huursector. 

Voor sociale huurwoningen met hoge huurprijs 

hebben wij bij de Belastingdienst gecheckt 

welke huurders op basis van hun inkomen  

van 2019 recht hebben op deze eenmalige 

huurverlaging. Daarbij is gekeken naar uw  

netto huur, uw (gezamenlijk) inkomen en de 

samenstelling van uw huishouden. Wanneer u 

recht heeft op huurverlaging, dan heeft u 

daarover in februari bericht gekregen van 

Woonplus. Hoeveel huurverlaging u precies 

krijgt, hangt af van de hoogte van uw netto 

huur. Dat is de huur zonder service en 

stookkosten.

Geen bericht?
Heeft u geen bericht ontvangen? Dan heeft u 

waarschijnlijk geen recht op de eenmalige 

huurverlaging. Het is wel goed om te weten 

dat de belastingdienst naar uw inkomen van 

2019 heeft gekeken. Is uw inkomen vanaf  

2020 gedaald, dan kan het zijn dat u toch in 

aanmerking komt. U moet de huurverlaging 

dan zelf aanvragen. Op onze website  

www.woonplus.nl (Waarmee kunnen we u 

helpen: huurverlaging) leest u hoe dat werkt.  

U vindt daar bovendien meer informatie over 

de eenmalige huurverlaging.

Eenmalige huurverlaging voor lage inkomens

Vernieuwde Wiltonflats:  
fijn wonen voor senioren

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij allerlei 
maatregelen genomen. Wij volgen daarbij de adviezen van het RIVM. De komende weken 
lijkt er nog weinig ruimte voor versoepeling van de landelijke maatregelen. Daarom blijven 
de regels die wij hebben opgesteld, voorlopig nog gelden. Met het oog op uw eigen 
gezondheid en die van onze medewerkers vragen wij u deze richtlijnen te volgen. 

Door corona gaat onze dienstverlening 

anders dan u gewend bent. We proberen 

vragen van huurders, leveranciers en andere 

relaties zoveel mogelijk telefonisch of 

digitaal op te lossen. Onze medewerkers 

gaan alleen op huisbezoek als dat nodig is 

en we voeren alleen noodzakelijke en 

spoedreparaties uit. Heeft u een reparatie

verzoek dat echt niet kan wachten? Neem 

dan contact op met ons via (010) 20 45 100.

Afspraken
Is het nodig dat iemand van Woonplus of 

namens Woonplus (bijvoorbeeld een 

aannemer of monteur) bij u langskomt?  

Dan gelden deze afspraken: 

• Heeft u gezondheidsklachten die passen 

bij het coronavirus (koorts, hoesten, 

keelpijn), dan gaat de afspraak niet door. 

Wij verzoeken u dringend om de afspraak 

dan af te zeggen.

• Heeft onze medewerker klachten, dan zal 

hij/zij de afspraak ook afzeggen. 

• Onze medewerkers dragen bij een bezoek 

een mondkapje en we vragen u ook een 

mondkapje te dragen. 

• We blijven op 1,5 meter afstand van elkaar.

• Wanneer u zich niet aan deze regels 

houdt, spreekt onze medewerker u hierop 

aan. Werkt u vervolgens niet mee, dan zal 

de medewerker vertrekken en kunnen wij 

u helaas niet helpen. 

We hopen dat we op uw medewerking mogen 

rekenen. Zo kunnen we ons werk blijven 

uitvoeren en blijven we samen gezond!

Coronamaatregelen blijven van kracht

maart 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.
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Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 28 april.


