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Het jaar 2019 loopt alweer op zijn eind en ik heb er inmiddels acht maan-

den opzitten als nieuwe bestuurder van Wonen Wateringen. Een boeiende 

en uitdagende periode waarin de nodige ontwikkelingen hebben plaatsge-

vonden. Zo konden we de afgelopen maand zeven nul-op-de-meterwonin-

gen opleveren en twaalf gelukkige 55-plussers welkom heten in hun ener-

giezuinige woning. Deze woningen markeren de laatste stap in de 

vernieuwing van de Oranjewijk in Wateringen. Na enkele jaren werken 

staat er een opgeknapte wijk waar veel huishoudens weer vele jaren met 

plezier kunnen wonen. Een wijk om trots op te zijn!

De bouw van nieuwe appartementen in Rijnvaart vordert ondertussen ge-

staag. Het is ons eerste complex buiten Kwintsheul en Wateringen, in het 

gebied tussen Naaldwijk en ’s Gravenzande. We verwachten er halverwege 

2020 44 prachtige appartementen op te leveren.

Dit jaar is het onderhoud aan de woningen in het blok Guldeland, Liesveld 

en De Bangert afgerond. Het comfort en de duurzaamheid zijn verbeterd. 

De woningen hebben weer een frisse, eigentijdse uitstraling. Daarbij is re-

kening gehouden met karakteristieke details. Voor de woningen in Oost-

blok, Westblok, Middelblok, Klaverblok en Het Tolland heeft het project-

team alle voorbereidingen getroffen om in 2020 een duurzaamheidsimpuls 

te geven aan deze woningen.

Belangrijk en zeer positief is dat begin 2020 de huurdersorganisatie Huur-

ders Wonen Wateringen formeel wordt opgericht. Deze bestaat uit een 

groep betrokken huurders, met wie we samen blijven werken aan een pret-

tige woon- en leefomgeving.

Ondertussen staat al de volgende bijzondere ontwikkeling op stapel.  

Woningcorporatie Vestia stoot circa 3000 woningen af. Aan ons is gevraagd 

samen met andere corporaties te onderzoeken hoe wij een rol zouden kun-

nen spelen voor het behoud van de sociale huurvoorraad in Westland. In 

2020 hopen we tot een goed antwoord te komen. 

Na een lange periode prominent aanwezig te zijn geweest aan de Dorps-

kade, oriënteren we ons erop of in 2020 de verhuizing van ons hoofdkantoor 

naar de Heulweg mogelijk is, waar voorheen kinderdagopvang ’t Molentje 

heeft gezeten. We verwachten zo onze huisvestingskosten omlaag te bren-

gen. 

Kortom, Wonen Wateringen zit nooit stil. We kijken uit naar de uitdagin-

gen voor de komende jaren, waarin we blijven bouwen aan de sociale 

volkshuisvesting in het Westland. 

Ferry van der Pal

Bestuurder Wonen Wateringen 

Een terug- en vooruitblik
COLUMN
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Ineke Hoppenbrouwer is recent verhuisd naar een seniorenwoning. ‘Sommige dozen moet ik 
nog uitpakken. Maar dankzij mijn kinderen, neef en nog meer familie staan de meubels mooi op 
hun plek. Het dressoir en de linnenkast zijn compleet uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet.’ 
Ineke Hoppenbrouwer is wel een beetje moe, maar heel voldaan na de verhuizing van een paar 
dagen geleden. ‘De rust is weergekeerd. Ik heb alvast kennisgemaakt met de nieuwe buren aan 
twee kanten. En ik slaap alweer lekker.’ Zonder moeite somt ze de voordelen op van haar nieuwe 
plek: ‘Per maand betaal ik veel minder huur en het huis voelt nog steeds ruim. Om de hoek is de 
fysio. De huisarts is dichtbij. Ik loop zo naar de supermarkt. Beneden bij Vitis Welzijn is een ge-
meenschapsruimte waar van alles kan en gebeurt. Ik zoek graag gezelschap op, dus ga ik daar 
koffiedrinken. Je kunt er geregeld gezamenlijk eten. Ons koor treedt er op. Ja, hier wennen, dat 
zal prima gaan!’

‘Ik zoek graag gezelschap op’



Kleurrijke tuintoppers

Niet één maar twee winnaars! Dat besluit nam onze driekoppige tuintop-
perjury toen ze deze zomer de tuinen bezocht van Linda Grande en Peter 
Arkesteijn. Welverdiend ontvingen zij de Wonen Wateringen Tuintopper-
oorkonde plus uitgebreide tuinfotosessie. In dit nummer nemen we een 
kijkje in de tuin van Linda. In het volgende nummer schittert de plek van 
Peter.

Twee tuintoppers

Huurder Peter Tetteroo 
en Irma Hoogelander 
van Wonen Wateringen 
huldigen Linda Grande. 

Huurder Peter Tetteroo en 
Ben Starrenburg en Irma 
Hoogelander van Wonen 
Wateringen huldigen 
Peter Arkesteijn. 
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Iedereen kan het! Je eigen tuin inrichten. Gewoon klein 
beginnen en uitproberen wat werkt, vindt Linda Grande. 
‘Bij mij begon het met potten beschilderen. Ik hou van 
Mexicaanse kleuren. En van plantjes uitzoeken, gewoon 
op gevoel. Hier een stokroos. Daar een rozenboog. En een 
hortensia. Och, ik ken de namen niet eens allemaal. Paars, 
wit, rood, geel, lila. Hoog uitschietend, laag groeiend. Elk 
hoekje in de tuin is anders geworden.’ 

‘Zo met groen bezig zijn, geeft me rust. Ik kan het ieder-
een aanbevelen. Deze zomer had ik ook tomaatjes staan, 
en paprika. Toen ik ze kocht, waren de plantjes nog maar 
twintig centimeter hoog. Het werden hele struiken. 
Prachtig. Vol en superlekker. Tot eind oktober kon ik er 
nog van uitdelen.’ 

‘Ook de vetplantjes gingen tot ver in het najaar als een 
speer, met bloempjes die ’s avonds opensprongen. Nu 
slaapt de tuin een beetje en laat ik alles met rust. Ja, ik 
heb wel winterviooltjes neergezet, om nog steeds kleur 

te hebben. Uitgebloeide lavendel, de vlinderstruik en 
planten met zaaddozen, knip ik pas in maart kort. Ook 
weer niet te kort hoor, net boven de eerste nieuwe groe-
ne blaadjes.’

‘Vorig jaar had ik in de winter een egeltje in m’n tuin. En 
twee padden die zich hadden ingegraven. Ik schrok me 
rot toen ik zo’n vet zwart blubberig hoopje tegenkwam. Ik 
heb ze lekker laten zitten, en hoopte alleen dat m’n twee 
katten ze niks zouden doen.’

En toch zal Linda’s tuin er volgende zomer anders uit-
zien, weet ze nu al. ‘"Tegel eruit, plant erin", daar sta ik 
helemaal achter. Ik ga dus nog meer groen in de volle 
grond zetten. Wel in een soort verhoogde border, om 
minder te hoeven bukken. En ik maak ergens een regen-
ton – niet rond maar plat. Verder nog een overdekt knus 
plekje …  Inderdaad, dat klinkt als een project. Ik moet 
echt aan de slag met tekeningen maken!’ Linda’s fanta-
sieknop staat al aan.

Gewoon dóen, 
klein beginnen
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Visie op groen

Wat wij doen

Bij onze nieuwbouwprojecten houden we al op de te-

kentafel rekening met duurzaamheid en een groenere 

leefomgeving. Bij onderhoud aan ons bestaande wo-

ningbezit krijgt meer groen extra aandacht. Bij de keuze 

van beplanting letten we op de aantrekkingskracht voor 

nuttige beesten. Vogels willen we een handje helpen 

door ook vogelnestkasten te plaatsen.

Wat u kunt doen

U kent de slogan vast al: tegel eruit, plant erin. Dat helpt 

direct voor een betere afwatering. Net als het plaatsen 

van een regenton. Huurders met tuinen stimuleren we 

graag om deze (nog) groen(er) in te richten. De tuintop-

peractie van afgelopen zomer is daar een voorbeeld van. 

Laat u erdoor inspireren. Andere ideeën zijn van harte 

welkom. Kom gerust langs.

Spelregels?

Harde groenregels hanteren we niet, alleen bij onze 

duurzame nieuwbouwprojecten. We bekijken in alle re-

delijkheid wat er kan en mag in een tuin. Wel geldt voor 

natuurvriendelijke tuinen hetzelfde als voor alle andere 

tuinen: onderhoud is belangrijk. Overhangende beplan-

ting die overlast veroorzaakt, of een tuin en woning die 

worden verwaarloosd. Daarover zullen we, net als altijd, 

contact met u opnemen.

Wonen Wateringen kiest voor meer groen. In de wijk. Rond gebouwen. In tuinen. Groen is beter voor de afvoer van 
water bij veel regen. Groen geeft een betere luchtkwaliteit. Brengt verkoeling bij hitte. Helpt bijen, vlinders en vogels 
overleven. Groen is goed voor geluk en gezondheid. 
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Vanaf januari 2020 is de officiële oprichting van Huur-

ders Wonen Wateringen (HWW) een feit. Het bestuur 

van de huurdersorganisatie telt acht leden, met Ton de 

Vreede als voorzitter. 

Waardevolle gesprekspartner
Wonen Wateringen kan niet zonder een goede huurders-

organisatie als overlegpartner. Deze is betrokken bij alle 

zaken die het belang van huurders aangaan en waarover 

Wonen Wateringen besluiten neemt. De komende jaren 

staat er bijvoorbeeld veel te wachten op het gebied van 

verduurzaming van het woningbezit. Ook is Huurders 

Wonen Wateringen partij in het overleg met de gemeen-

te Westland over de zogeheten prestatieafspraken die 

jaarlijks worden gemaakt. 

Vragen aan Huurders Wonen Wateringen?
Heeft u vragen over huurbeleid of plannen van de corpo-

ratie? En wilt u weten hoe HWW over deze zaken mee-

praat? Stuurt u dan gerust uw vraag aan 

h.j.berendse@caiway.nl.

Voor individuele vragen over uw woning kunt u, zoals 

altijd, rechtstreeks contact opnemen met Wonen Wate-

ringen. 

Huurders Wonen Wateringen bestaat uit een dagelijks 

bestuur en een algemeen bestuur:

Dagelijks bestuur

Ton de Vreede, voorzitter

Henk Berendse, secretaris

Carla Hilgerson, penningmeester

Algemeen bestuur

Marianne Hulzing

Anneke van Nierop

Edwin van Vliet

Constance van der Holst 

Els Vermoen

Huurders Wonen Wateringen 
officieel opgericht

Van links naar rechts: Henk Berendse, Ton de Vreede en Carla Hilgerson.
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Nieuwe huurders ontvangen, een bouwproject begeleiden, betalingsregeling treffen, contract voorbereiden, overlast-
melding opnemen … het hoort allemaal bij het werk van woonconsulent Shirley de Korte. Behendig schakelen zij en 
haar collega’s voortdurend van de ene naar de andere taak. Hoe ziet Shirley’s dag er vandaag uit?

Woonconsulent Shirley de Korte
EEN DAG VAN ...

Hallo, goedemorgen! Computer aan, koffie halen, 

e-mails checken. Twee huuropzeggingen verwerken. 

Een nieuw huurcontract opstellen. Ondertussen gaat 

de telefoon: 'Ik kan mijn huur moeilijk betalen, kan ik 

een regeling afspreken?' 'Mijn buren veroorzaken 

overlast'. 'Hoe is het met mijn inschrijving bij Woonnet 

Haaglanden?' Shirley gaat alle vragen 'gelijk eventjes 

uitzoeken'.

Zo meteen komen huurders kennismaken voor het nieuwbouwproject aan de WillemIIIstraat. Hun gegevens zijn al gecontroleerd: namen, inschrijving eninkomensgegevens kloppen. 

Shirley: ‘De woning is nog in aanbouw, dus de mensen moeten zich een voorstelling maken op basis van de tekeningen en de informatie die ik ze geef. Echt wel spannend. Ze zijn de laatste nieuwe bewoners voor dit project! Ontzettend leuk om hier vanaf het begin bij betrokken te zijn.'

Op naar de WillemIIIstraat. Kijken hoe de bouw vordert. 
Technische en andere praktische zaken afstemmen met 
Rob Sloof. Hij is projectleider Vastgoed en Duurzaam-
heidsbeleid bij Wonen Wateringen.
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De laatste klus vandaag is klaar. Computer uit. Jas aan. 
Fijne avond allemaal! 

Wat staat er nog open om te doen? Meldingen opvol-

gen van algemene bergruimten waar spullen staan die 

daar niet horen. En een melding over een verwaarloos-

de tuin met overhangende struiken. Contact opnemen 

met de bewoners. Daarnaast neemt Shirley nog een 

Wonen-naar-Wens-aanvraag in behandeling.

Een huurder komt langs om frontjes voor de kastjes in 
de nieuwe keuken uit te zoeken. Binnenkort kan hij ver-
huizen. Het wordt het zwarte aanrechtblad en de witte 
frontjes.

Lunchtijd, even lekker naar buiten. Frisse neus halen, een boodschapje doen. En snel ook weer terug.

Collegiaal overleg tussen Cora, Shirley en Edith, de 

woonconsulenten. Ieder van hen heeft twee wijken on-

der haar beheer en een onderhouds- of bouwproject 

erbij. ‘We overleggen dagelijks. Geven elkaar advies 

over waar we tegenaan lopen. Bijvoorbeeld overlast 

die steeds terugkomt. We kijken mee of ontvangen pa-

pieren origineel zijn. Het komt wel eens voor dat ze 

vervalst zijn.’ 

Altijd een leuk moment, de ondertekening van een 
huurcontract nadat we alles samen hebben doorgeno-
men. De eindinspectie met de opzichter is eergisteren 
geweest. Nieuwe sloten zitten er al in. De woning is in 
goede staat. Soms hebben de vorige huurders er lange 
tijd gewoond en is eerst wat renovatie nodig. 

'En het allermooiste moment: de sleutels 
aan de nieuwe huurder overhandigen.'
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Van klein naar groter 
Van groot naar kleiner
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Gezin 
uit 

Wateringen

Gezinswoning
in Wateringen

Gezin 
uit 

Wateringen

Gezinswoning 
met 4 slaap-

kamers in
Kwintsheul

Mevr Boeters 
uit 

Kwintsheul

Flat in 
Wateringen



Iedereen wil fijn wonen. In een eigen honk als starter. Een lekker gezinshuis met meer slaapkamers. Of in een gelijk-
vloerse woning zonder obstakels. Met of zonder tuin. Wonen Wateringen wil het haar huurders liefst allemaal bieden. 
Dat lukt niet altijd meteen. Daarom bouwen we huizen erbij. En zijn we onze huurders behulpzaam wanneer ze hun 
huis willen verruilen voor een andere woning. Zo kunnen soms in één keer wel drie huishoudens (weer) thuiskomen 
in een huis dat bij ze past!

Heel even heeft ze overwogen niet te verhuizen, nadat 

haar man begin dit jaar plotseling overleed. ‘De dag er-

voor hadden we nog samen spullen voor dit huis uitge-

zocht. Ineens was alles anders’, vertelt mevrouw Boe-

ters. Toch deed ze het. 

‘De stap was wel groot, maar ik ben heel blij dat ik ver-

huisd ben’, zegt de 77-jarige mevrouw Boeters nu. ‘Alles 

is hier een stuk gemakkelijker schoon te houden.’ Ze 

wijst rond in haar zonnige, opgeruimde woonkamer. 

Vanaf foto’s op het dressoir en aan de wand kijken de 

kinderen, kleinkinderen, haar overleden man en broer 

vrolijk mee. ‘Gisteren hebben we de lootjes voor Sinter-

klaas getrokken, als vanouds. De pet van pa die we daar-

voor altijd gebruikten, heb ik in dit huis gewoon weer 

aan de kapstok gehangen.’ 

Bij de koffie wordt al snel duidelijk dat het een bewogen 

jaar is geweest. Moeilijke, mooie, verdrietige en sterke 

momenten kleuren mevrouw Boeters’ leven. Net als een 

wel heel bijzonder toeval: ‘In 1972 konden mijn man en 

ik al eens gaan kijken in deze flat. Jazeker, precies op dit 

adres en huisnummer. Toen kreeg mijn moeder ineens 

een idee. Zij woonde veel groter, in Kwintsheul. Als zíj 

nou eens in dit kleinere huis mocht wonen … Zo trok-

ken wij met ons gezin in haar grote huis en verhuisde 

mijn moeder naar dit adres. Ik ben hier heel vaak ge-

weest. Inmiddels is ze al een tijdje overleden en woonde 

er daarna iemand anders. Dat ik dit jaar juist háár flat 

heb gekregen!’

In het huis waar mevrouw Boeters vandaan komt, woont 

opnieuw een gezin. ‘Een heel fijn huis’, beschrijft ze, 

‘met vier slaapkamers, een zolder, nog een echte ouder-

wetse kelder, een serre en een grote bloementuin. We 

hebben er zelf altijd veel aan gedaan. Ik ben blij dat an-

dere mensen daar nu plezier van hebben.’ 

In bliksemvaart schilderden haar zoon en schoondoch-

ter dit voorjaar de hele flat, legden ze vloerzeil en lami-

naat. Kwam het onderhoudsteam de keuken, badkamer, 

toilet vernieuwen, betegelen en voorzien van handige 

wandbeugels. ‘Ik wist niet wat ik zag, echt zo mooi. Ik 

had helemaal nergens op gerekend. Alles ging zo snel 

en goed. Ik ben een gelukkig, tevreden mens. Ik heb di-

rect gebak gekocht. En met de kerst koop ik weer twee 

mooie taarten!’

‘De pet van pa hangt gewoon weer 
aan de kapstok’
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Voor de seniorenwoningen is een speciale mix van duur-

zame maatregelen toegepast. Per woning liggen zestien 

zonnepanelen op het dak. Er is een lucht-water warmte-

pomp geïnstalleerd en in het hele huis is vloerverwar-

ming aanwezig. De gekozen bouwmaterialen, isolatie en 

hoge kierdichtheid dragen eraan bij dat geen warmte 

wordt verspild. De bewoners kunnen door die ingrepen 

ongeveer veertig á vijftig euro per maand besparen op 

energiekosten. Dat is berekend op basis van een gemid-

deld energiegebruik en winters met normale temperatu-

ren.

Projectleider Rob Sloof, betrokken bij de bouw ‘vanaf de 

eerste paal’, is trots op deze eerste proef van Wonen Wa-

teringen met nul-op-de-meterambities. De sleutel voor 

succes zit hem in de combinatie van technieken, legt hij 

uit, maar ook in het individuele verbruiksgedrag van de 

bewoners. Op het moment dat je afwijkt van dit gemid-

delde gebruik kan er wel een energierekening komen.

Om na te gaan hoe goed de toegepaste combinatie van 

duurzame technieken uitpakt, houdt Wonen Wateringen 

de komende jaren de energieprestaties en het verbruik 

bij van de afzonderlijke installaties en de woningen als 

geheel. Ook de bewoners kunnen zelf hun verbruik vol-

gen en kiezen om energiebehoeftes aan te passen. An-

dere projecten en huurders kunnen in de toekomst pro-

fijt hebben van de kennis die zo wordt opgedaan.

Aan de WillemIIIstraat in Wateringen heeft aannemer H&B Bouw op 5 december 
zeven nul-op-de-meterwoningen opgeleverd. Een dag later namen de nieuwe 
huurders hun sleutels in ontvangst van projectleider Rob Sloof en woonconsu-
lent Shirley de Korte. 

Laatste woningen Oranjewijk 
opgeleverd

PROJECT WILLEMIIISTRAAT, WATERINGEN

Oplevering WillemIIIstraat markeert de laatste stap in de vernieuwing van de  
Oranjewijk in Wateringen.
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Ze zijn terug van weggeweest op de gevels van 41 wo-

ningen in Guldeland, Liesveld en De Bangert: de karak-

teristieke figuren boven de voordeur. Het terugplaatsen 

van de nieuwe uitvoering van de figuren vormt de afslui-

ting van het in 2017 gestarte onderhoudsproject voor 

deze woningen.

De buurt, van bouwjaar 1965, onderging twee jaar gele-

den de eerste fase van een grote verduurzamende reno-

vatie. Van september tot november dit jaar is het reste-

rende deel uitgevoerd. Dat bestond uit de plaatsing van 

borstweringen met isolerende nabewerking van beton-

elementen, plus het herstel van de kenmerkende gevel-

figuren. Rob Sloof (projectleider): ‘Het laatste was een 

uitdrukkelijke wens van de betrokken bewonersgroep 

die vanaf het begin opbouwend kritisch heeft meege-

dacht over het project.’ 

Duurzaamheid zit hem in nog meer aspecten dan alleen 

de toegepaste materialen. Er is in dit project ook gelet op 

de social return. Dat is hier een aanpak om werkgele-

genheid te creëren voor mensen die moeilijk hun weg 

vinden op de arbeidsmarkt. Via de Haeghe Groep heeft 

een enthousiaste ploeg mensen met veel inzet en preci-

sie de prefab-elementen gemaakt voor de eindafwer-

king. Een vorm van sociale duurzaamheid.

De projectleider kijkt lovend terug op de samenwerking 

met alle partijen. Naast de Haeghe Groep en bewoners-

groep zijn dat hoofdaannemer Heko en leverancier Van 

Drimmelen. Rob Sloof: ‘Er is goed en mooi werk gele-

verd. Door de grote betrokkenheid van iedereen hebben 

we de huizen kunnen verduurzamen zónder huurverho-

ging, en oorspronkelijke details voor langere tijd weten 

te behouden.’

Katten, kippen en zwanen terug in 
de straat 

PROJECT GULDELAND-LIESVELD-DE BANGERT, WATERINGEN

Reparatieverzoek? Vergeet niet uw adres 
door te geven!
Heeft u een reparatieverzoek? Een spoedreparatie kunt u direct melden via ons telefoonnummer 

0174 - 293 650. Buiten kantooruren krijgt u de meldkamer aan de lijn.

Niet-spoedeisende reparatieverzoeken kunt u ook doorgeven via info@wonenwateringen.nl. 

Vermeld daarbij altijd duidelijk uw woonadres voor de reparatie. 
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In ’s-Gravenzande is de bouw gestart van twee nieuwe 

woonblokken met in totaal 44 appartementen. Hiermee 

zet Wonen Wateringen de eerste stappen in de uitbrei-

ding van haar aanwezigheid in het Westland. 

Per gebouw worden 22 driekamerappartementen gerea-

liseerd, verdeeld over vier etages. Elke woning heeft een 

balkon of terras. En elke woning heeft een berging op de 

begane grond. De appartementen worden aangesloten 

op het warmtenet van HVC, zodat de gebouwen volledig 

aardgasvrij zijn. Rob Sloof: ‘Goede, comfortabele wonin-

gen kunnen opleveren. Dat geeft zo veel voldoening!’

Het eerste project buiten 
Wateringen en Kwintsheul

PROJECT RIJNVAART, ‘S-GRAVENZANDE

Interesse om te 
huren in Rijnvaart?
Vanaf 23 december 2019 kunt u de verhuurdocumentatie 

downloaden via www.wonenwateringen.nl. U kunt zich vanaf 

23 december ook inschrijven via www.woonnet-haaglanden.nl. 

Bij de selectie van kandidaten gaan we uit van de Huisvestings-

verordening Haaglanden.
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Wonen Wateringen
Dorpskade 25-27
2291 HN  Wateringen
T 0174 293 650
I  info@wonenwateringen.nl
E  www.wonenwateringen.nl

Bezoek zonder afspraak:
maandag – vrijdag: 09:00 – 12:00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:00 uur
vrijdag: 08:30 – 12.00 uur

Buiten kantooruren kunt u ons alleen in 
noodgevallen bereiken op tel. 0174 29 36 50

Rioolverstoppingen
Bij rioolverstoppingen kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met RRS-Zuid-Holland.  
Tel. 0800 099 13 13

CV-storing en -onderhoud
CV-storing en –onderhoud wordt vanaf heden 
uitgevoerd door Energiewacht. 
Telefoonnummer: 088 555 3000

Bereikbaar
COLOFON

Kwartier
Kwartier is een uitgave van Wonen Wateringen 
en wordt verspreid onder huurders en relaties. 
Kwartier komt twee keer in het jaar uit in een 
oplage van 2.500 stuks
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Vanessa de Wilde
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Mangoã Ontwerp, Angela van der Knaap

Fotografie
Rolf van Koppen Fotografie
Anouk Raaphorst fotografie

Drukwerk en afwerking
Dipas druk & print

Herinnering: veran-
dering in afrekening 
servicekosten

Nieuw schoonmaakbedrijf, 
andere gezichten
Vanaf 1 januari 2020 zult u andere schoonmaakmedewerkers  

tegenkomen bij het schoonmaken van algemene ruimtes in uw ge-

bouw. Het zijn medewerkers van de Beercoo Schoonmaakgroep, 

herkenbaar aan hun donkerblauwe kleding met rode bies en het 

bedrijfslogo.

Servicekosten zijn de kosten voor zaken als de schoonmaak en het elektraver-

bruik in de algemene ruimten. Het bedrag hiervoor betaalt u maandelijks bo-

venop uw 'kale' huur. Tot 1 januari 2019 werd voor de servicekosten maandelijks 

een vast bedrag betaald. Er was geen jaarlijkse afrekening. Voor een deel van de 

gemaakte kosten in het kalenderjaar 2019 wordt wel verrekend. 

Indien het nodig is, hebben de betreffende huurders in december een voorstel 

ontvangen voor het nieuwe maandelijkse voorschotbedrag per 1 januari 2020. 

Dit bedrag kan lager of hoger zijn dan u tot nu toe gewend was te betalen. De 

eindafrekening over het jaar 2019 ontvangt u uiterlijk 1 juli 2020.

Voor een soepele overgang hanteren we een eenmalige aangepaste uitvoering. 

Als uit de eindafrekening blijkt dat u over het jaar 2019 moet bijbetalen, schel-

den we eenmalig dit bedrag kwijt. Als blijkt dat u geld terug moet krijgen, wordt 

dat bedrag op uw rekening gestort. 

Wilt u meer informatie over het gewijzigde servicekostenbeleid? Kijk op www.

wonenwateringen.nl/huurder/huur/servicekosten of kom langs op ons kantoor 

op de Dorpskade 25. U kunt zonder afspraak terecht op maandag -  vrijdag van 

09.00 tot 12.00 uur. 

Wilt u de Handleiding Servicekosten op papier thuis ontvangen? Voor een aan-

vraag kunt u bellen naar 0174 - 293 650, bereikbaar op maandag - donderdag 

van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.



Alle 

Wonen Wateringers 

wensen u fijne 

feestdagen en een 

goed 2020.


