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Naast een bestuurswissel gebeurde er meer bij de Huurdersraad 
afgelopen herfst. Hierna vind je een kort overzicht.

Bewonersavond Westwijk
Op 5 oktober waren we bij een 
bewonersavond in de Westwijk. Er zijn 
veel plannen voor deze wijk. In de 
Westwijk zijn geen bewonerscom-
missies. Daarom houdt de Huurdersraad 
namens de bewoners de ontwikkelingen 
goed in de gaten. Ook volgen we wat er 
in andere wijken gebeurt. 

Ontmoeting met  
gemeente raadsleden
Op 18 oktober was er een ontmoeting 
van beide woningcorporaties en 
huurdersraden in Vlaardingen met de 
gemeenteraadsleden. We vertelden 
over het belang van de Huurdersraad 
en drongen sterk aan op het bouwen 
van extra sociale huurwoningen.  
Ook vroegen we aandacht voor het 
bestrijden van eenzaamheid,  
armoede en laaggeletterdheid.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
In onze ALV van 19 oktober benoemden 
we twee nieuwe bestuursleden:  
Hans de Groot en Rob van der Knaap. 
Welkom en veel succes! We namen 
afscheid van Hans Riemens en Leo van 
der Lubben. We zijn blij dat zij actief 
blijven in werkgroepen. Het concept 
verslag van de ALV is te vinden op  
onze website. 

Naar de wijk Holy
Op 20 oktober brachten we een bezoek 
aan de wijk Holy. Dit deden we met de 
Raad van Commissarissen en een 
aantal medewerkers van Waterweg 
Wonen. We spraken eerst met bewoners 
van Zwaluwenlaan Oneven over het 

Project Prettig Wonen. Daarna met de 
wijk  manager van de gemeente. Tot slot 
hadden we een ontmoeting met de 
Huurders Belangen Vereniging  
Hoofdstedenbuurt.
Ontmoetingsruimten in wijken zijn erg 
belangrijk. Daarom vragen we 
aandacht voor het inrichten van dit 
soort ruimten in of rond complexen 
van Waterweg Wonen. Net als voor het 
behoud van goede initiatieven in 
wijken, zoals in de Hoofdstedenbuurt. 
Daar zijn veel bewoners actief voor 
andere bewoners en de buurt.   

Op naar 2023
• Helaas lopen de nieuwe brochures 

Tuinbeleid en ABC-onderhoud 
vertraging op. Mogelijk zijn ze wel 
nog in 2022 klaar. In het nieuwe jaar 
gaan we aan de slag voor een 
nieuwe brochure Zelf Aangebrachte 
Voorzieningen.

• Marieke Kolsteeg, directeur- 
bestuurder, gaat per 1 februari 2023 
Waterweg Wonen verlaten. We zijn 
betrokken bij het vinden van een 
goede opvolger voor haar. 

• Begin komend jaar zetten we echt de 
Adviesgroep Leefbaarheid in gang. 
Hierin zijn bewoners uit de 
 verschillende wijken actief, samen 
met medewerkers van Waterweg 
Wonen en de gemeente. 

• We blijven ons sterk maken voor 
meer betaalbare sociale huur -
woningen in Vlaardingen! 

Meer weten over onze activiteiten? 
Kijk dan op onze website. Of volg ons 
op Facebook en Instagram. 

Onze activiteiten in het najaar

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

Onder toeziend oog van Hans Riemens 
krijgt ook Leo van der Lubben een 
haringspeld van wethouder Ivana Somers. 
De gemeente bedankt Hans en Leo 
hiermee voor hun jarenlang inzet in het 
bestuur van de Huurdersraad en voor de 
huurders van Waterweg Wonen
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