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Eindelijk een eigen plek voor Nawal
‘Als kind was ik altijd al bezig met het anders
inrichten van mijn kamer. Dan zat ik te
tekenen hoe ik mijn meubeltjes kon ver
plaatsen en zo. Ik wist dan ook zeker dat ik op
m’n 18e mijn eigen huis wilde, lacht Nawal.
‘Maar ja, dan word je 18 en dan besef je dat je
daar natuurlijk wel geld voor nodig hebt. De
bijles die ik gaf, was lang niet voldoende.’
Ze besloot eerst maar eens te gaan studeren.
Arbeids- en organisatiepsychologie aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat ging
prima vanuit haar ouderlijk huis in Schiedam.
Maar ze schreef zich wel alvast in bij Woonnet
om inschrijfjaren op te bouwen. Een verstandige
zet. Want zo had ze na haar afstuderen in 2018
al bijna vijf jaar opgebouwd. Een baan kreeg ze
al daarvoor, tijdens haar studie. Daarom startte
ze in het laatste deel daarvan al met actief
zoeken. Dat hield ze een klein jaartje vol. Tot ze
haar baan weer opzegde.
‘Ik leerde niks nieuws meer in mijn werk en dat
maakte me heel ontevreden. Maar wat ik dan
wel wilde, wist ik niet zo goed.’ Ze besloot een
poosje aan de slag te gaan bij Vluchtelingenwerk
Schiedam, als vrijwilliger. Ontzettend dankbaar
werk vond ze dat. En ze volgde een opleiding
tot interieurstylist. ‘Lekker met mijn passie aan
de slag’, lacht ze.
Nawal is nu 26 jaar. Inmiddels werkt ze bij de
gemeente Rotterdam als adviseur organisatie
ontwikkeling. ‘Daarom heb ik mijn zoektocht
naar een woning begin dit jaar weer durven
oppakken. Ik moet niet per se bij mijn ouders
weg, maar ik heb behoefte aan meer ruimte.
Bij de gemeente werken we allemaal thuis.
Daardoor speelt mijn hele leven zich af op de
10m2 van mijn slaapkamer. Dat wordt zo
langzamerhand wat benauwend.’
Inmiddels heeft ze succes geboekt en mocht
Woonplus haar de sleutel van een driekamer
appartement overhandigen.

Maar haar zoektocht ging niet over rozen. ‘Alles
bij elkaar heb ik eigenlijk maar zo’n 1,5 jaar
actief gezocht’, blikt ze terug. ‘In 2018 en 2021.
Maar in die periode heb ik wel op 207
woningen gereageerd. Slechts 23 keer ben ik
uitgenodigd voor een bezichtiging. En maar
twee keer kon ik de woning ook echt nemen,
omdat ik eerste stond. Alle anderen gingen aan

Nawal zit met haar inkomen op de grens van
sociale huur en vrije sector huur. En dat blijkt
een hele lastige positie. Het aanbod in het
duurdere sociale huur segment is beduidend
minder dan in het lagere segment. En de markt
voor vrije sector huurwoningen is oververhit.
‘Ik verdien nu op papier genoeg om ook te
kunnen reageren op woningen in de vrije

En eigenlijk zijn die woningen gewoon ook
te duur. Dan zou m’n hele salaris naar de
huur gaan.’

mijn neus voorbij. Ik heb deze woning te
danken aan het feit dat ik al 8 jaar ingeschreven
sta. Maar niet iedereen kan zo lang wachten.’

sector’, vertelt ze. ‘Maar het gaat daar zo snel
dat ik altijd misgrijp. Als een woning online
komt, is de bezichtiging binnen een uur vol.

bedrag voor hoeft te verdienen. Ik weet zeker
dat je dan ruimte geeft aan een hele grote
groep mensen die nu tussen wal en schip vallen.’

Woningcorporaties wijzen al lang op de toenemende woningnood. Daarom riepen meer dan honderd wethouders en woningcorporaties
politiek Den Haag in mei dit jaar op om de verhuurderheffing af te schaffen. Dat geld is namelijk hard nodig om nieuwe woningen te bouwen.
Ook Woonplus schaarde zich achter deze oproep. Vorige week is hieraan gedeeltelijk gehoor gegeven. De verhuurderheffing wordt
structureel met een kwart verminderd. Dat is een mooie eerste stap, maar natuurlijk nog niet voldoende. Het kabinet trekt verder opnieuw
1 miljard euro uit voor de snellere bouw van woningen.
De komende jaren wil Woonplus het tekort aan woningen rond de zogenaamde liberalisatiegrens gaan aanpakken. Hieronder vallen de
duurdere sociale huurwoningen (tussen 680 en 750 euro) en de betaalbare vrije sector woningen (tot circa 1000 euro). Dit willen we
enerzijds voor starters als Nawal, maar vooral ook voor onze huidige huurders in de goedkopere sociale huurwoningen. De stap naar de vrije
sector is voor hen vaak veel te groot. Daardoor blijven ze zitten in een woning die ze eigenlijk ontgroeid zijn. Dat is niet alleen vervelend
voor hen, maar ook voor huurders die juist op zoek zijn naar zo’n goedkopere sociale huurwoning. Door bij te bouwen rond de liberalisatie
grens, komen deze woningen weer beschikbaar. Zo kunnen we uiteindelijk meer mensen een woning bieden die echt bij ze past.

‘Er zou een soort sociale huur plus moeten zijn’,
vindt Nawal. ‘Wat ruimere woningen die dan
ook wat meer mogen kosten. Tot 900 euro
bijvoorbeeld. Maar waar je dan geen absurd

Gelukkig is de zoektocht voor Nawal nu
voorbij. Haar kinderdroom om een eigen huis
in te richten is uitgekomen. Straks woont ze in
het centrum van Schiedam. Met een aparte
werkkamer. ‘Dan kan ik in het weekend gewoon
die deur dichttrekken. En drink ik een kop thee
op mijn balkonnetje met de openslaande
deuren. Het is maar klein. En het uitzicht stelt
ook niets voor. Maar het is wel lekker mijn
eigen plek. En dat is een heerlijk vooruitzicht.’

“Op mijn leeftijd nog een nieuwe start
maken, is best bijzonder”
91 jaar is mevrouw Ter Wiel. Al 25 jaar
woont ze aan de Noordvestsingel in een
van de Wiltonflats. Maar nu even niet.
Want op 1 oktober start de ingrijpende
renovatie (vernieuwbouw) van haar
complex. Daarvoor moesten alle bewoners
uitverhuizen. Op dit moment woont ze in
een wisselwoning aan de overkant. Medio
2022 kan ze weer terug.

De allerkleinsten leren al vroeg waar een zebrapad voor is!

Spitsuur in de binnentuin
De wooncomplexen aan het Schuttersveld
en de Burgemeester Honnerlage Gretelaan
delen samen een grote binnentuin. De tuin
biedt veel mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten en te spelen, maar de laatste
jaren is er veel kapot gegaan. Hoog tijd dus
voor een opknapbeurt!
Begin september hebben we op het oude
voetbalveld een heus verkeersplein aangebracht.
Compleet met zebrapaden en parkeerplaatsen.
Het meet zo’n 22 bij 11 meter en is een groot
succes. Al direct na het aanbrengen stond er
file. Alhoewel op dat moment nog wel náást het
plein. Voordat stepjes, rolschaatsen, fietsjes en
gympies er op mochten, moest alles eerst goed
drogen. Inmiddels is het plein volop in gebruik
en is het regelmatig spitsuur.
Naast het verkeersplein zijn er verspreid door de
tuin nog meer spellen op de grond aangebracht.

Kinderen kunnen hun springkunsten laten zien
bij ‘spring en ontwijk de haai’. ‘Doe mij maar na’
traint hun geheugen. Een groot ‘dartboard’ van
3 bij 3 meter nodigt ze uit om met een
pittenzak of een bal hun eerste ‘180’ te gooien.
En op de twee opnieuw gelegde hinkelspellen
kunnen ze weer hinkelen zoals het hoort. Om
alles extra leuk te maken, brengen kleurrijke
voetstappen ze spelenderwijs van het ene naar
het andere spel.
Natuurlijk hebben we ook de rest van de tuin
onderhanden genomen. Zo is er, in verband
met de rattenoverlast, flink gesnoeid en zijn
kapotte bankjes en prullenbakken weggehaald.
Binnenkort ontmoeten we de leden van de
klankbordgroep weer. Samen kijken we dan
waar we nieuwe banken kunnen plaatsen en
aan welke wensen we nog meer gehoor
kunnen geven.

Werken bij Woonplus?
Niet alleen werken ín je eigen stad, maar ook
vóór je eigen stad. Dat maakt werken bij
Woonplus Schiedam extra aantrekkelijk. Ligt
jouw hart bij het herontwikkelen van locaties?
Gaat het sneller kloppen van complexe
verduurzamingsprojecten? Houd je juist van
het persoonlijk bijstaan van onze huurders?
Of bouw je graag breed aan een betere
leefbaarheid in Schiedam?

Om aan de groeiende vraag naar senioren
woningen te voldoen, krijgen de Wiltonflats
na de vernieuwbouw de bestemming 55+.
Die hebben ze onder andere te danken aan
hun ligging. Want als je wat minder mobiel
wordt, is de nabijheid van winkels en andere
voorzieningen belangrijk. Mevrouw Ter Wiel
herkent dat helemaal: “Op m’n 85ste heb ik
de auto weg gedaan en een jaar of twee
geleden ook mijn fiets. Dan is het extra fijn
dat alles zo goed bereikbaar is.”
Terugkeren na een uitverhuizing,
dat mag toch nooit?
Mevrouw Ter Wiel moest
voor deze ingrijpende
verbouwing uitverhuizen,
maar mag straks wel weer
terug naar haar vertrouwde
woonomgeving. Dat is
inderdaad uitzonderlijk.
Reden hiervoor is dat in de
Wiltonflats al heel veel
ouderen woonden. Daarom
hebben we bewoners deze
keer de mogelijkheid
geboden om na de
verbouwing terug te keren
naar hun complex. Een
kans die mevrouw Ter Wiel
met beide handen heeft

aangegrepen. ‘Toen we het appartement
aan de Noordvestsingel 25 jaar geleden
kwamen bekijken, waren we meteen
verkocht. Het was een 4-kamerwoning en
dat was vooral voor mijn man prettig. Hij is
na zijn pensioen dwarsfluit gaan spelen en
kon in die extra kamer mooi z’n gang gaan.’
Na de verbouwing keert mevrouw Ter Wiel
terug in een 3-kamerappartement. Maar
wel met haar vertrouwde uitzicht. ‘Het
uitzicht op de molens is geweldig.
Iedereen die bij me op bezoek komt, vindt
dat prachtig. Ik geniet er ook nog altijd van;
het verveelt echt nooit. En straks zit ik er
nog mooier bij, want ik ga samen met mijn
dochter wat nieuwe meubeltjes kopen. Ik
hoop dat ik er nog een poosje van kan
genieten. Mijn moeder is 105 geworden,
dus wie weet.’
Meer weten over de Wiltonflats? Kijk dan
op woonplus.nl of bezoek op 9 oktober
de Nieuwbouwdag Schiedam.

Fototentoonstelling op bouwhekken ‘In de Buurttuin’
Waar je hart ook naar uitgaat. Bij Woonplus zijn
jouw vernieuwende ideeën heel erg welkom.
De komende jaren willen we onze doelen
bereiken met nieuw elan en een scherp oog
voor de wereld om ons heen. Daarbij willen we
meer samenwerken, toegankelijker zijn en een
stuk zichtbaarder zijn dan voorheen. Hierin kun
jij een belangrijke rol krijgen.
Nieuwsgierig naar onze vacatures? Kijk dan
gauw op woonplus.nl/werkenbij.

Langdurig uitkijken op een bouwput is nooit
leuk. Bij het project ‘In de Buurttuin’ hoeft
dat ook niet meer. Samen met de Gemeente
Schiedam en Van Wijnen investeerden we in
een prachtig cultuurparticipatieproject van
Stichting Mooi Werk. Sinds kort is het
resultaat ervan op de bouwhekken tegenover
het Dreesplein te bewonderen.
‘Schiedam toen/nu/straks’ heet het fotografie
project. Het laat zien hoeveel er in Schiedam is

veranderd, maar óók dat in sommige gevallen
de tijd heeft stilgestaan. Het project is tot
stand gekomen in samenwerking met fotograaf
John Middelkoop, grafisch vormgever Rob
Maan, de Beeldbank Schiedam en een groep
enthousiaste amateurfotografen. Allen van
Schiedamse bodem! De expositie is altijd open
en gedurende de gehele bouwperiode te zien.
In het najaar wordt hij verder uitgebreid aan
de overkant van de Parkweg. Wij wensen u
veel kijkplezier.

Woonplus op de Nieuwbouwdag Schiedam
Woonplus werkt op dit moment hard aan de
realisatie van 270 (ver)nieuwbouwwoningen
op verschillende plekken in Schiedam.
Maar liefst 191 daarvan zijn bestemd voor

Vernieuwbouw noemen we dat. De 117
appartementen zijn straks bestemd voor
mensen vanaf 55 jaar.

senioren (55+).

Meer weten over deze projecten?
Kom dan op 9 oktober naar de stand van
Woonplus in de Havenkerk. Onze mede
werkers beantwoorden graag al uw vragen.
Let op: om het aantal bezoekers op de dag
te spreiden, is aanmelden verplicht. Ga
hiervoor naar nieuwbouwdagschiedam.nl
en kies een tijdvak.

We bouwen 71 nieuwe eengezinswoningen
en 74 seniorenappartementen in het groene
en kindvriendelijke ‘In de Buurttuin’ en 8
riante eengezinswoningen in het duurdere
sociale segment in Park Harga. De Wiltonflats
worden ingrijpend verbouwd. Zo ingrijpend,
dat het resultaat gelijk is aan nieuwbouw.

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 27 oktober.

