
De Huurdersraad heeft een nieuwe website én een ander logo. We presenteerden 
die op de Algemene Ledenvergadering. Die vond op 21 april plaats in de 
Stadsgehoorzaal. Huurders konden thuis met de computer meekijken en luisteren. 

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

Wij zijn blij met onze nieuwe uitstraling. 
Op de website staan de onderwerpen die 
de Huurdersraad het belangrijkst vindt. 
Dat zijn een goede en betaalbare woning 
voor iedereen, leefbaarheid, zorg voor 
elkaar en duurzaamheid. Bij ieder 
onderwerp vertellen we wat we bij 
Waterweg Wonen proberen te bereiken 
voor de huurders. 

Veel vragen van huurders
We kregen tijdens de vergadering 
verschillende vragen van huurders. 
Bijvoorbeeld over lange wachttijden voor 
een nieuwe woning. Vooral voor starters 
is het heel moeilijk in Vlaardingen. Ook 
waren er vragen over de kwaliteit van de 
woning en over sloopplannen. Verder is 
het binnenklimaat in sommige huizen 
niet goed. 

Een andere vraag was het verschil tussen 
de huurprijzen van dezelfde woningen. 
Huurders vroegen ook wat je kunt doen 
aan overlast.

Alle antwoorden staan op  
de website
Marieke Kolsteeg (directeur-bestuur  
van Waterweg Wonen) en bestuurs-
leden van de Huurdersraad konden 
verschillende vragen direct beant-
woorden. Andere vragen zouden later 
een antwoord krijgen. Op onze website 
is het verslag van de vergadering te 
vinden met alle vragen en antwoorden. 
Je kunt het verslag ook opvragen bij  
de Huurdersraad. Mail naar: 
info@huurdersraadwaterwegwonen.nl  •

Neem een kijkje op 
onze nieuwe website

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

Nieuwe vrijwilligers 
bij de Huurdersraad

In de vorige Watermerk zat een 
inlegvel met een oproep voor 
nieuwe bestuursleden. En daar 
kregen we heel leuke reacties op 
binnen. Elf huurders gaan 
meedraaien om te kijken of een 
functie in het bestuur echt wat 
voor ze is. We wensen ze veel 
succes.  

Met andere huurders gaan we in 
gesprek om deel te nemen aan de 
Adviesgroep Leefbaarheid. We 
zoeken mensen uit alle wijken die 
weten wat daar speelt en die mee 
willen praten èn doen. 
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