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Nieuwsbrief
Staatsliedenbuurt
Dit is de eerste nieuwsbrief voor de Staatsliedenbuurt. 
Uw buurt gaat de komende jaren flink veranderen. Om u op de 
hoogte te houden, ontvangt u elk kwartaal een nieuwsbrief.  

In de eerste nieuwsbrief vindt u: 
•   Interview met Daniëlle Jutte van Woonplus en  

Alexander Keizer van de Gemeente Schiedam
•   Aanpak vocht- en schimmelproblemen: dit gaan we doen
•   Even voorstellen: Leegstandbeheerder Ad Hoc 
•   Contact met Woonplus
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Rijk investeert 
11 miljoen euro in 
Staatsliedenbuurt
De gemeente Schiedam krijgt €11 miljoen  

uit het Volkshuisvestingsfonds om de Staats-

liedenbuurt aan te pakken. Woonplus en de 

gemeente Schiedam gaan nauw samen-

werken bij deze grootschalige opknapbeurt. 

We vroegen Alexander Keizer (woningbouw-

regisseur bij de gemeente Schiedam) en 

Daniëlle Jutte (projectmanager investeringen  

bij Woonplus) om een toelichting. 

Daniëlle Jutte (projectmanager investering bij Woonplus) en Alexander Keizer (woningbouwregisseur bij de gemeente Schiedam)

Wat houdt dat Volkshuisvestingsfonds in?
Alexander: “Met dit fonds stelt het Rijk in totaal €450 
miljoen beschikbaar om de leefbaarheid in kwetsbare 
wijken te verbeteren. Er zijn 90 aanvragen gedaan voor 
een bijdrage en Schiedam is een van de 20 gemeenten 
die geld uit dit fonds krijgen.”

Waarom hebben jullie de financiële steun specifiek 
voor de Staatsliedenbuurt aangevraagd?
Alexander: “Dit is een kwetsbare wijk. De woningen 
zijn oud: ze hebben bijvoorbeeld nog enkel glas en 
gaskachels en zijn daardoor niet duurzaam. In zowel 
de woningen als de openbare ruimte is sprake van 
achterstallig onderhoud en de leefbaarheid in de buurt 
staat onder druk. Kortom: er moet hier iets gebeuren.” 



3Nieuwsbrief Staatsliedenbuurt - Augustus 2021

Wat gaat de gemeente Schiedam met het geld van 
de overheid doen?
Alexander: “Met een deel van het bedrag gaan we de 
eigenaren van 89 particuliere woningen in de Staats-
liedenbuurt helpen met het verduurzamen van hun 
woning. Bij een ander deel van de financiële bijdrage 
komt Woonplus om de hoek kijken.”
Daniëlle: “Er zijn in de Staatsliedenbuurt drie woon-
blokken die we een aantal jaar geleden ‘all electric’ 
hebben gemaakt. Deze woningen zijn goed geïsoleerd 
en in deze woningen werkt alles op elektriciteit. De 
woningen zijn een stuk duurzamer geworden. Deze 
complexen blijven staan. Alle andere complexen van 
Woonplus gaan we slopen en vervangen door nieuw-
bouw. We bouwen hetzelfde aantal huurwoningen terug 
én we voegen extra woningen toe. Daarbij richten we 
ons vooral op het middensegment, omdat juist daar veel 
behoefte aan is. Zo ontstaat er ook een diverser aanbod 
van woningen in de Staatsliedenbuurt. In een gemengde 
buurt is het fijner wonen. Het is ook slim om juist hier 
extra woningen te realiseren, omdat deze buurt heel 
gunstig ligt. De bereikbaarheid via openbaar vervoer 
is top en ook de uitvalswegen liggen om de hoek.”

Wat betekenen deze plannen voor de huidige huurders 
in de Staatsliedenbuurt?
Alexander: “Het is goed om te weten dat er nog geen 
uitgewerkt plan ligt. We weten pas net dat wij als 
gemeente het geld krijgen en gaan nu samen met 
Woonplus concrete plannen en afspraken maken.”
Daniëlle: “We verwachten dat we in 2022 kunnen 
beginnen met het uitverhuizen van de eerste bewoners. 
Dat doen we niet in één keer, maar in fases. In totaal 
gaat het om meer dan 200 huishoudens, dus dat is 
best een flinke opdracht. Gelukkig hebben we daar bij 
Woonplus veel ervaring mee. In de Wetenschappers-
buurt en Parkweg-Midden ging het per gebied wel 
om 300 huishoudens. We hebben in de wijk Nieuwland, 
maar ook in andere wijken genoeg woningen beschikbaar, 
die we kunnen aanbieden aan de bewoners uit de 
Staatsliedenbuurt. En ook belangrijk: Woonplus heeft 
een goed Stedelijk Sociaal Plan, waarin de rechten van 
huurders bij sloop en uitverhuizing zijn vastgelegd.”

Wat houdt dat Stedelijk Sociaal Plan in?
Daniëlle: “We gaan sowieso bij iedere huurder langs 
en we begeleiden alle huurders goed bij dit toch wel 
spannende proces. In het plan is in ieder geval vast-
gelegd dat je als huurder altijd recht hebt op een 
vergelijkbare woning. Maar huurders kunnen soms ook 
wooncarrière maken. Bijvoorbeeld de overstap maken 
naar een seniorenwoning met lift of met je gezin naar 
een benedenwoning met tuin verhuizen. Die kans op 
wooncarrière geldt overigens alleen binnen Schiedam. 
Hoe dat allemaal precies zit, leggen we in zo’n persoon-
lijk gesprek graag uit.”

“We verwachten dat we 
in 2022 kunnen beginnen 
met het uitverhuizen van 
de eerste bewoners.
Dat doen we niet in één 
keer, maar in fases.”

Heb je als huurder het recht om terug te keren naar 
een nieuwbouwwoning in de Staatsliedenbuurt?
Daniëlle: “Nee, dat is niet het geval. De toewijzing van de 
nieuwe woningen gebeurt op basis van de toewijzings-
criteria van Woonnet Rijnmond en dus komen ook andere 
woningzoekenden in aanmerking. Wil je in de toekomst 
kans maken op een nieuwbouwwoning - in de Staats-
liedenbuurt of ergens anders - dan moet je ingeschreven 
staan bij Woonnet Rijnmond en ingeschreven blijven. 
Want alleen met een woonpas kun je op de advertenties 
van Woonnet Rijnmond reageren.”

Betekenen de sloopplannen dat de aanpak van de 
schimmelproblematiek niet doorgaat?
Daniëlle: “Nee hoor, dat gaat gewoon door. We vinden 
het belangrijk dat de huurders tot aan de sloop nog 
goed kunnen wonen. We beginnen daarom snel met 
het verwijderen van schimmel en het verbeteren van 
de luchtafvoer.”

Meer weten over het Stedelijk Sociaal Plan? 
Het plan en een korte animatie met de belangrijkste 
afspraken 
uit het Stedelijk Sociaal plan vindt u via de link 
https://www.woonplus.nl/sociaal-plan op onze website.



Aanpak vocht- en 
schimmelproblemen: 
dit gaan we doen
Om de vochtproblemen in uw woning te verminderen, gaan 

we de afvoer van lucht verbeteren. Daarnaast pakken we de 

schimmelproblematiek aan. Benieuwd wat we precies gaan doen? 

Dit handige vraag-en-antwoordoverzicht maakt veel duidelijk.

Verbeteren natuurlijke afvoer van lucht

Waar komt in de keuken de 
ventilator en hoe zet ik die aan? 
De ventilator komt op de plek van 
het huidige klepraam. We vervangen 
het klepraam door een paneel met 
ventilator. Aan de buitenkant krijgt 
de ventilator een lamellenrooster. 
De ventilator zet u aan door aan 
het koord te trekken. 

Wordt er nog meer in de keuken gedaan aan afvoer van 
lucht?
In het raampje boven de balkondeur in de keuken komt 
HR++ glas (isolerend glas) met een Duco ventilatie-
rooster dat continu voor luchttoevoer zorgt.

Waar komt in de badkamer de ventilator en hoe zet ik 
die aan? 

De ventilator komt op de plek van 
het huidige klepraam. We plaatsen 
daar een tussenstijl met aan de 
ene kant een dicht paneel met de 
ventilator en aan de andere kant 
HR++ glas. Het dichte paneel 
houden we zo klein mogelijk, 
zodat er zo min mogelijk verlies 
van daglicht is. Aan de buitenkant 

krijgt de ventilator een lamellenrooster. 
De ventilator in de badkamer werkt met een vochtsensor 
en een timer en kunt u handmatig aanzetten met een 
trekschakelaar. Vergeet u de ventilator aan te zetten, dan 
gaat deze alsnog aan als de luchtvochtigheid te hoog 
wordt.

U kunt de koude-
bruggen in uw woning 
herkennen aan de 
randbalk boven een 
aantal raamkozijnen.
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Wordt er in de badkamer nog meer gedaan aan de 
afvoer van lucht?
Om de afvoer van lucht vanuit de badkamer goed te 
laten verlopen, plaatsen we in de deur naar de keuken 
een rooster.

Moeten er verder aanpassingen gedaan worden in de 
badkamer en de keuken om de ventilatoren te laten 
werken?
Ja, er is elektriciteit nodig om de ventilatoren te laten 
werken. De ventilator in de badkamer wordt via een 
kabelgoot op het plafond aangesloten op het lichtpunt. 
In de keuken sluiten we de ventilator via een kabelgoot op 
de muur en tegen het plafond (boven de keukenkastjes) 
aan op de meterkast. Hiervoor boren we een (klein) 
gaatje door de wand. 

Hoe zien de nieuwe traploze klepraamopeners eruit en 
hoe moet ik ze gebruiken? 
De overgebleven klepramen worden voorzien van nieuwe 
raamuitzetters. Met deze raamuitzetters kunt u de klep-
ramen beter regelen en heeft u minder last van tocht.  
U kunt de raamuitzetters op verschillende standen 
zetten en zo zelf regelen hoeveel u ventileert. 

Schimmelaanpak 

Hoe ziet de opname van Mainstaete eruit?
In opdracht van Woonplus is Mainstaete begonnen met 
opnames in alle woningen. In uw portiek kunt u zien  
wanneer u ongeveer aan de beurt bent. De brief met 
daarin de dag en het tijdstip waarop de opname is gepland, 
ontvangt u uiterlijk een week voor de geplande datum. 
Tijdens de opnames bekijkt Mainstaete alle ruimtes in de 
woning en verwerkt de informatie op een formulier. Er 
worden ook foto’s gemaakt, zodat wij een goed beeld 
krijgen van de situatie in uw woning. De opname zal 
ongeveer 15 minuten duren. 

Wat bekijkt Mainstaete allemaal bij de opname?
• Waar is schimmel aanwezig en waarop?
•  Wat is de staat van de liggende delen van de buiten-

kozijnen?
•  Zijn er beschimmelde kitranden bij de buitenkozijnen?
•  Zijn er CO2-melders in de keuken en woonkamer en 

werken ze?
• Is er een verlaagd plafond in de badkamer?
•  Zijn er beschimmelde kitnaden in de badkamer?
•  Wat is de wand- en plafondafwerking rondom de 

koudebrug?
Tijdens de opname worden ook een aantal zaken in- en 
opgemeten.

Waar zitten de koudebruggen in de woning en waarmee 
worden deze behandeld? 
De koudebruggen zijn de betonnen randbalken die u 
vanaf de buitenkant van uw wooncomplex ziet. U kunt de 

koudebruggen in uw woning herkennen aan de randbalk 
boven een aantal raamkozijnen. Sommige koudebruggen 
zijn niet zichtbaar in de woning, maar dat betekent niet 
dat ze er niet zijn. Heeft u een hoekwoning dan is de 
boven- en onderkant van de buitenmuur ook een koude-
brug. Verder is de muur onder de raamkozijnen ook een 
uitloop van de randbalk van de woning onder u. 
Nadat de schimmel op de koudebruggen is verwijderd, 
brengen we een schimmelwerende verf aan op de rand-
balken en de aangrenzende langs-/kopgevels en het 
plafond in een zone van minstens 30 cm vanaf de balkrand. 
In de schimmelwerende verf zitten geen voedingsstoffen 
voor schimmels, waardoor ze minder makkelijk ontstaan. 

Wat wordt er met de schimmel in de badkamer gedaan?
Ook in de badkamer verwijderen we de aanwezige 
schimmel. De muren en het plafond behandelen we daarna 
met schimmelwerende verf, zodat er minder snel nieuwe 
schimmel ontstaat. We maken gebruik van een schrob-
vaste variant, zodat u eventueel terugkerende schimmel 
makkelijker kunt verwijderen en muren en plafond beter 
kunt schoonmaken. De beschimmelde kitvoegen worden 
verwijderd en vervangen door nieuwe kitvoegen. 

Wat gaat Woonplus doen aan de CO2-uitstoot van de 
open verbrandingstoestellen (geisers) en moederhaarden?
Een paar jaar geleden zijn er in de woningen CO2-melders 
geplaatst. Tijdens het onderzoek van Cauberg Huygen  
is gebleken dat deze niet meer overal aanwezig zijn. 
Mainstaete gaat de huidige CO2-melders testen (en  
waar nodig vervangen) en nieuwe melders plaatsen 
wanneer die in keuken en/of woonkamer ontbreken. 

Wie gaat deze werkzaamheden uitvoeren?
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding 
van Mainstaete. 

Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?
Het streven is om het aanbrengen van de ventilatoren,  
het rooster in de badkamerdeur en de traploze klep 
op 1 dag af te ronden. Hoe lang de werkzaamheden  
voor de schimmelaanpak duren, verschilt per woning. 
We moeten bovendien rekening houden met eventuele 
droogtijd van de verf.  

Kunnen jullie al een planning geven?
Helaas nog niet. We verwachten in september de 
planning definitief te hebben en u hierover te kunnen 
informeren.

Wat kan ik zelf doen tegen vocht en schimmel in mijn 
woning?
Als de werkzaamheden in uw woning zijn afgerond, 
ontvangt u van ons een folder. Daarin leggen we uit  
wat u zelf kunt doen om schimmel te verwijderen en 
vochthinder te voorkomen.
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“Tijdelijke huurders 
houden straatbeeld 
levendig”
De woningen in de Staatsliedenbuurt gaan binnen één tot zes 

jaar gesloopt worden. Woningen die nu vrijkomen, gebruiken we 

daarom niet meer voor de reguliere verhuur. Dat zou betekenen 

dat er de komende jaren steeds meer woningen leeg komen te 

staan. Om te voorkomen dat er een ‘spookstad’ ontstaat, geven 

wij de woningen in beheer bij Ad Hoc. Deze organisatie gaat de 

woningen verhuren aan tijdelijke huurders. Patrick Hallatu van 

Ad Hoc vertelt hoe dat in zijn werk gaat. 

Patrick Hallatu van Ad Hoc:

Patrick Hallatu met collega Mike Kruithof van Ad Hoc
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Een buurt met veel leegstaande woningen schept een 
treurig straatbeeld en voelt voor bewoners vaak onprettig 
en onveilig. Door in de leeggekomen woningen tijdelijke 
huurders te huisvesten, blijft de wijk gedurende de 
herontwikkeling levendig en leefbaar. Patrick: “Ad Hoc is 
specialist in leegstandsbeheer. We werken al heel wat 
jaren samen met Woonplus en gaan er ook in de Staat-
sliedenbuurt voor zorgen dat het voor alle huurders tot 
de sloop fijn wonen blijft.”

Altijd maatwerk
Patrick vertelt dat de vrijgekomen woningen vooral 
verhuurd gaan worden aan starters en studenten. “Maar 
die worden wel zorgvuldig door ons uitgezocht. We 
vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de nieuwe, 
tijdelijke huurders een bijdrage willen leveren aan de 
wijk. Wat voor bijdragen dat precies zijn, kan ik nu nog 
niet zeggen. Dat moet naar ons idee altijd maatwerk zijn 
en dus kijken we wat de reguliere huurders fijn vinden. 
Misschien is een gezamenlijke barbecue een goed idee 
of hebben de oudere bewoners behoefte aan iemand 
die ze helpt met hun computer. Iedere wijk is anders en 
ik ga mij er goed in verdiepen wat in de Staatslieden-
buurt het beste past.” Hij vertelt dat het sowieso de 
bedoeling is dat de studenten en starters echt deel 
uitmaken van hun nieuwe buurt. In de praktijk betekent 
dit: een praatje maken met de buren, iemand eens op  
de koffie vragen en de helpende hand bieden bij een 
klein klusje of het doen van de boodschappen. “Eigenlijk 
gewoon zoals goede buren met elkaar omgaan.”

Praatje maken
Zolang Ad Hoc bij de Staatsliedenbuurt betrokken is, 
blijft Patrick de gang van zaken nauwlettend volgen. Hij 
vertelt dat hij of een van zijn collega’s van de buitendienst 
regelmatig in de wijk aanwezig zal zijn. Ze houden goed 
in de gaten of de reguliere huurders tevreden zijn over 
hun tijdelijke buurtgenoten. “Schiet ons ook vooral even 
aan als er vragen zijn”, roept Patrick huurders op. “Wij 
zijn duidelijk te herkennen aan ons Ad Hoc-jasje en Ad 
Hoc-auto. Ik kan ook voor mijn collega’s spreken: we 
vinden het alleen maar leuk om een praatje te maken en 
te horen wat er in de wijk speelt.”

Iedereen enthousiast
Patrick heeft al heel wat vergelijkbare projecten gedaan 
en begrijpt best dat de reguliere bewoners dit een 
spannende situatie vinden. “Maar in de praktijk is uitein-
delijk iedereen enthousiast over onze aanpak en horen 
we vaak dat mensen het jammer vinden dat Ad Hoc weer 
uit hun wijk vertrekt. Ook de tijdelijke huurders zijn erg 
blij met de mogelijkheden die wij ze bieden. Ik hoef niet 
te vertellen dat de woningnood hoog is. Voor starters  
en studenten is het daarom heel fijn om een woning te 
kunnen huren tegen een geringe vergoeding en om ook 
een mooie, maatschappelijke bijdrage aan een wijk te 
kunnen leveren.”

We werken al heel wat  
jaren samen met Woonplus 
en gaan er ook in de Staats- 
liedenbuurt voor zorgen dat 
het voor alle huurders tot 
de sloop fijn wonen blijft.”
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woonplus.nl

Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
3122 AM  Schiedam
(010) 20 45 100

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 08.00 – 11.00 uur

Contact met Woonplus

Monique Herrebrugh 
projectleider:   
voor vragen over indivi-
duele schimmelklachten, 
de aanpak daarvan en de 
voorlichting over vocht 
en schimmel.  

Corrie van den Berg 
projectleider:
voor vragen over de 
nominatie sloop en 
herhuisvesting en de 
communicatie over het 
project. 

Alex Ho 
projectmanager 
onderhoud: 
voor vragen over de 
technische aanpassingen 
om de natuurlijke 
ventilatie te verbeteren. 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het 

e-mailadres wps@woonplus.nl. U kunt ook telefonisch contact 

opnemen tussen 8.00 en 11.00 uur via telefoonnummer 

(010) 2045100. De medewerker van de klantenservice van 

Woonplus zorgt ervoor dat u wordt teruggebeld door 

een van de volgende medewerkers van het projectteam:

Danielle Nieuwenhuis 
buurtbeheerder:  
voor vragen en klachten 
over de algemene 
ruimten en de buiten-
ruimte eromheen.


