Huurdersraad
Waterweg Wonen

Prettig Wonen
Als je fijn woont, wil je daar graag zo lang mogelijk blijven. Ook als je
ouder wordt. De overheid zegt dat iedereen zo lang mogelijk thuis moet
blijven wonen. Soms is dat moeilijk, omdat mensen niet alles meer
alleen kunnen en hulp nodig hebben. Hulp bij het huishouden,
boodschappen doen, bij wassen en aankleden en nog meer.

De Huurdersraad vindt het belangrijk
dat je in een fijn huis en fijne buurt
woont. Om dat voor elkaar te krijgen is
het belangrijk dat bewoners, familie,
vrienden en organisaties met elkaar
samenwerken.
Maar hoe doe je dat op een goede
manier? Dat wilde de Huurdersraad
graag weten. We gingen daarom in
gesprek met huurders en Waterweg
Wonen over de vraag: Wat hebben
ouderen nodig om langer thuis te
blijven wonen? Samen bedachten we
een plan: het project ‘Prettig Wonen’.

Belangrijk project
Het project Prettig Wonen speelt zich
af in drie woningen die ingericht zijn
als ontmoetingsruimte. Op pagina 4 en
5 lees je een goed voorbeeld van dit
project, verteld door bewoners zelf.
De gemeente Vlaardingen, Minters,
DSW, ROGplus en andere instanties
vinden Prettig Wonen een belangrijk
project. Ze doen mee om huurders te
helpen met hun vragen en problemen.
In september 2019 startte het project
en het zou tot juli 2021 duren.

En toen kwam corona
In maart 2020 ging alles op slot. Het
project Prettig Wonen helaas ook met
daarmee ook de ontmoetingsruimtes.
Een paar dingen konden wel.
Balkongym en muzikanten bij de flats.
Vrijwilligers en medewerkers van
Waterweg Wonen blijven contact
houden met de oudere bewoners.
We zijn nu een jaar verder. Bewoners
kunnen nog steeds niet echt bij elkaar
komen.

Vervolg project
De Huurdersraad vindt het heel
belangrijk dat Prettig Wonen langer
doorgaat. We hebben nog niet genoeg
kunnen leren van het project. We
willen graag weten wat mensen wel of
niet fijn vinden. Daar kunnen andere
mensen ook van leren.

•

Uitnodiging voor onze
Algemene Leden
Vergadering op
woensdag 21 april 2021
In deze coronatijd mogen we niet met
veel mensen bij elkaar komen. Daarom
willen we nu een videobijeenkomst
organiseren vanuit de Stadsgehoorzaal.
De avond begint om 19.30 uur en duurt
tot 21.15 uur.
Naast de vaste agendapunten van de
ALV kunt u (digitaal) kennismaken met
de nieuwe voorzitter van de Raad van
Commissarissen, Dominic Schrijer. We
gaan in gesprek met Marieke Kolsteeg
(directeur-bestuurder Waterweg Wonen)
over de toekomst van Vlaardingen. We
vragen haar of sloop de juiste weg is om
naar een betere balans in de stad te
komen. Het definitieve programma
maken we binnenkort bekend.
Als je op de ALV iets wil bespreken
kun je ons mailen:
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl.
Via de mailadres kun je je ook alvast
aanmelden.

Zit je met
een probleem?
Over je woning? Je omgeving? Je wijk?
Je komt er met Waterweg Wonen niet
uit? Het is geen zaak voor de Geschillencommissie? Je wilt advies of hulp?

Wij helpen je graag.
Maak even een afspraak: Mail ons:
spreekuur.huurdersraad@kpnmail.nl
Je kunt ook bellen: 06 398 653 78

Contact Huurdersraad Waterweg Wonen
 www.huurdersraadwaterwegwonen.nl
 facebook.com/Huurdersraad-Waterweg-Wonen-100187895005484
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 instagram.com/huurdersraadwaterwegwonen
 info@huurdersraadwaterwegwonen.nl

