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Met veel optimisme gingen we het jaar 2020 in. Het groot onderhoud van 
Oostblok, Westblok, Middelblok, Klaverblok en Het Tolland ging van start. 
Project Rijnvaart vorderde goed (en is nu opgeleverd). We konden ons ver-
heugen op een aantal nieuwe collega’s. Kortom we hadden er helemaal zin 
in. 

En toen kwam in maart het bericht: Nederland gaat in een lockdown. 

Gekluisterd aan de buis hoorden we van Mark Rutte dat anderhalve 

meter afstand verplicht werd, handen schudden niet meer mocht en we 

alleen voor het strikt noodzakelijke naar buiten konden gaan. Iedereen 

thuiswerken en achter de computer! 

De wereld stond even stil, ook bij Wonen Wateringen. Het kantoor ging 

op slot. We bezaten wel een paar laptops en enkele mobiele telefoons, 

maar onvoldoende om allemaal direct mee vanuit huis aan de slag te 

gaan. Gelukkig kwamen deze middelen in korte tijd wel tot onze be-

schikking. Dankzij de grote inzet en de creativiteit van al onze mede-

werkers hebben we onze dienstverlening kunnen voortzetten. Natuur-

lijk wel anders dan anders. De regels van het RIVM zijn daarbij nog 

steeds leidend. Samen met onze partners en leveranciers is het gelukt 

om hinder voor onze huurders zo veel mogelijk te beperken. Tegelijker-

tijd kunnen we niets doen zonder uw inzet als huurder. Door uw bereid-

heid om met ons mee te denken is het mogelijk om door te gaan. Daar 

zijn we erg blij mee en trots op.

Inmiddels mogen we ons vrijer bewegen. Nederland mag op vakantie, 

maar we moeten ook alert blijven! Een nieuwe coronagolf is niet uitge-

sloten. We blijven de voorschriften van het RIVM volgen. Ons kantoor is 

nog gesloten. Vragen beantwoorden we zo veel mogelijk via telefoon en 

e-mail. Alleen als het niet anders kan, plannen we afspraken op locatie. 

Via onze website houden we u op de hoogte van eventuele veranderin-

gen hierin. 

Deze zomerperiode zal het nog best spannend worden. Toch zijn we bij 

Wonen Wateringen ook positief! We zien er onder andere naar uit om 

het project Zonneberg te starten en de gesprekken voort te zetten hoe 

we woningen van Vestia in Westland kunnen overnemen. We doen er 

alles aan om u goed van dienst te blijven en wensen u heel graag een 

goede zomer, in de best mogelijke gezondheid voor iedereen. 

Ferry van der Pal,

Directeur-bestuurder 

En toen stond de 
wereld even stil…

COLUMN



Toen Chantal Dekkers dit voorjaar werd gebeld omdat ze in aanmerking kwam voor een nieuwbouwappartement in 
Rijnvaart, hoefde ze niet lang na te denken. ‘Deze kans wilde ik grijpen! Op je 28ste wil je wel graag een plekje voor 
jezelf. Nu heb ik ook nog eens mijn eerste voorkeurappartement gekregen. Helemaal top.’ Na drie weken klussen – 
met veel hulp van familie en vrienden – kon Chantal intrekken. 
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‘Door die whatsappgroep was er 
gelijk verbondenheid’ 



De coronacrisis heeft ons allemaal geraakt. Van het ene 

op het andere moment kwamen veel activiteiten stil te 

liggen. Verschillende mensen verloren hun baan of op-

drachten, zoals zzp’ers, ondernemers en mensen zonder 

vast contract in diverse sectoren.  

Tegelijkertijd zijn er ook zaken die wel doorgaan. Als 

woningcorporatie willen we bijvoorbeeld voor al onze 

huurders blijven investeren in onderhoud, renovatie, 

nieuwbouw en leefbaarheid. Hiervoor hebben we vol-

doende reserve nodig. Om die reden is per 1 juli de jaar-

lijkse huurverhoging doorgevoerd.  

 

Samen een oplossing zoeken 
Bent u door de coronacrisis in financiële onzekerheid 

beland? Heeft u al een beroep moeten doen op een van 

de noodmaatregelen, bijvoorbeeld voor zzp’ers of de 

deeltijd-ww? Misschien maakt u zich zorgen over het 

betalen van de huur van uw woning. Blijf niet rondlopen 

met dit probleem, maar neem contact op met ons. Wij 

zoeken graag samen naar een maatwerkoplossing.  

 

Pak de telefoon 
Onze medewerkers zitten op werkdagen van 8.30 tot 

16.30 uur voor u klaar. Zij zijn te bereiken via telefoon-

nummer 0174 293 650. Ook kunt u mailen naar info@

wonenwateringen.nl. Met elkaar komen we er vast en 

zeker uit! 

Is de afgelopen maanden uw inkomen gedaald en voorziet u problemen met het betalen van uw huur? Neem dan zo 
snel mogelijk contact met ons op. Wij denken graag met u na over een oplossing. 

Minder inkomen door corona? 
Voorkom betalingsproblemen 

ACTUALITEIT
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Hoe dat gaat, met ten minste 22 nieuwe buren in ’coronatijd’ verhuizen naar hetzelfde woonblok? Kun je dan wel 
voldoende afstand houden in de lift bijvoorbeeld? Geen probleem, vertelt Chantal. ‘Via een whatsappgroep konden 
we de verhuismomenten prima onderling afstemmen, dus het verliep heel soepel. De appgroep was speciaal aan-
gemaakt door de woonconsulent, Cora Kolenmijn. Hartstikke fijn! Zo behulpzaam. Zeg maar gerust dat zij de com-
plete aanloop naar de oplevering en verhuizing goed geregeld had. Op elke vraag gaf ze een duidelijk en vriendelijk 
antwoord. Wat een fijn contact!’ 

 
Na een dag werken geniet Chantal van het avondzonnetje op het bal-
kon. ‘Het is precies geworden zoals ik het wou, ook al moeten mijn bed 
en de raamdecoratie nog worden afgeleverd. Maakt niet uit. Het is hier 
nu al lekker wonen. Met m’n nieuwe buren kan ik het goed vinden. De 
verdeling van mensen is erg leuk, zo’n fiftyfifty jongeren en ouderen. 
Door die appgroep is gelijk een bondje ontstaan tussen iedereen en heb 
ik al een paar leuke buren leren kennen. Hartstikke gezellig. Thuisblij-
ven lukt best deze zomer, deze plek is goed. Mijn vrienden wonen in de 
buurt en mijn ouders ook. Op vakantie gaan naar het buitenland? Dat 
komt volgend jaar wel weer. 
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Een tekort aan sociale huur is onwenselijk en belem-

mert het recht op betaalbare huisvesting voor iedereen. 

“Wij willen op deze manier onze bijdragen leveren aan 

het behoud van sociale huurwoningen in Westland. De 

aankoop sluit hiermee aan op onze ambities om zoveel 

mogelijk bij te dragen aan de beschikbaarheid van  

betaalbare woningen in Westland”, aldus directeur- 

bestuurder Ferry van der Pal. 

Onder leiding van de Bestuurlijk Regisseur, Hamit  

Karakus, hebben de vier betrokken woningcorporaties 

gekeken naar een mogelijke verdeling van de Westland-

portefeuille. Wonen Wateringen heeft het plan om 500 

woningen over te nemen. Arcade overweegt de overna-

me van circa 1.200 woningen, Wonen Midden Delfland 

circa 350 woningen en Wassenaarsche Bouwstichting 

circa 800 woningen.

Ferry van der Pal: “Momenteel zijn we als corporaties in 

gesprek met Vestia en gemeente Westland, over de ver-

antwoorde aanpak van deze overname. Ook worden ge-

sprekken gevoerd met stakeholders, zoals het WSW en 

Aw. En uiteraard is onze huurdersorganisatie betrokken 

bij dit proces”. 

Samenwerken 
De Wassenaarsche Bouwstichting heeft Wonen Waterin-

gen vorig jaar benaderd met de vraag of we bereid zou-

den zijn om samen met hen op te trekken. Een belang-

rijke reden voor de Wassenaarsche Bouwstichting  is de 

wens om in de toekomst het door hen verworven bezit te 

laten beheren door een lokale partij, die de huurders een 

herkenbaar en vertrouwd gezicht biedt. 

De Wassenaarsche Bouwstichting en Wonen Wateringen 

kennen elkaar al langer. We delen kennis en ervaring, 

en weten van elkaar waarvoor we staan. Het verzoek van 

de Wassenaarsche Bouwstichting is vanuit die optiek 

niet vreemd.

Een en ander betekent op dit moment dat Wonen Wate-

ringen en de Wassenaarsche Bouwstichting samen op-

trekken. We denken onder andere na over de wijze 

waarop we samen het beheer van het Vestia-bezit zou-

den kunnen inrichten, afhankelijk van de definitieve af-

spraken met Vestia.

Behoud sociale huurwoningen 
in Westland

Samen met vijftien andere woningcorporaties, zes gemeenten, twee provincies, Aedes en minister Ollongren heeft 
Wonen Wateringen op 12 mei 2020 de intentieovereenkomst getekend voor de overname van ongeveer 10.000  
woningen van woningcorporatie Vestia. De overname is bedoeld om een tekort aan sociale huurwoningen te voorko-
men in de gemeentes waar Vestia zich terugtrekt. Arcade, Wonen Midden-Delfland, Wassenaarsche Bouwstichting en 
Wonen Wateringen spelen een belangrijke rol bij deze afspraken in Westland. 

ACTUALITEIT
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Kleurrijke tuintoppers

Weet u het nog? Vorig jaar konden we u twee winnaars voorstellen van 
onze zomerse tuintopperactie: Linda Grande en Peter Arkesteijn. In het 
vorige nummer van Kwartier zag u de tuin van Linda. In dit nummer nemen 
we u graag mee naar de tuin van Peter, met eigen handen ingericht. 

Tweede tuintopper
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De gouden regen is nieuw dit jaar en moet nog gaan 
klimmen, de pergola staat er al klaar voor. Zelf gemaakt, 
vertelt Peter Arkesteijn. Net als dat fraaie bankje rond de 
catalpa-boom met een vol bladerdak. De boom vormt 
het middelpunt in een speels slingerpad. ‘Zo’n bankje er-
omheen had ik gezien bij de bouwmarkt. Maar dat kan ik 
ook zelf maken, bedacht ik. Dus heb ik gewoon vier, vijf 
planken gekocht. Nee hoor, niet één stuk is verkeerd ge-
zaagd. Nadat ik alles precies had uitgerekend, heb ik al-
les ook nog op de grond rond de boom uitgelegd om te 
zien hoe dat met die hoeken zit.’ 
 
De kleurenpracht in de perfect verzorgde tuin knalt je 
tegemoet. Bloeiende hortensia, aronskelk, geraniums, ro-
zen, potentilla en seringen ... Oh, en ook prunus en petu-
nia, somt Peter op. ‘Het inrichten verloopt zonder lang 
nadenken. Ik zoek zo maar wat uit, echt waar.’ Alhoewel, 
Peter let wel op de bloeiseizoenen van zijn planten, zo-
dat er het hele jaar door iets te zien blijft. De skimmia 
bloeit in de herfst. De 2,5 meter hoge haagconifeer blijft 

het hele jaar groen. ‘Vorig jaar had ik ook nog lage buxus-
heggetjes staan, maar daar kwam mot in, dus die verpie-
terde. Toen heb ik er ilex – Japanse hulst – neergezet. Van 
de aronskelk dacht ik eerst ook dat die dood was: niet 
winterhard. Net toen ik hem wilde opruimen, zag ik dat 
hij toch weer opkwam. En moet je nu zien!’  
 
In de hele tuin van Peter is geen sprietje onkruid te vin-
den. ‘Ik houd van opgeruimd. Uitgebloeide bloemen pluk 
ik weg, dan kunnen er weer nieuwe doorkomen.’ Met 
pretogen: ‘Joh pa, wat staat alles er mooi bij, zeiden mijn 
zoons laatst tegen me toen ze met hun gezinnen langs-
kwamen. Op zomerse dagen hebben we met z’n allen 
plezier van de tuin.’ 

‘Met een beetje afkijken 
maak ik het zelf’
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Stichting Huurders Wonen 
Wateringen een feit! 

Afgelopen jaar zijn wij opnieuw overlegpartner geweest 

voor het bestuur over zaken als het doorstroombeleid, 

huurbeleid, servicekostenbeleid, prestatieafspraken en 

de woonvisie van de Gemeente Westland. Ook is mede 

op onze voordracht een nieuw lid van de Raad van Com-

missarissen benoemd. 

Hoe zit het ook alweer 
Wonen Wateringen beheert ongeveer 2000 woningen. 

De woningcorporatie heeft een beleid vastgesteld zoals 

onderhoud, toewijzing, huuraanpassingen en leefbaar-

heid. Hierover vindt overleg met ons als huurdersorga-

nisatie plaats. Wijzigingen in het beleid hebben immers 

rechtstreeks invloed op de woon- en leefsituatie van 

huurders van Wonen Wateringen.

Volgens de Wet op het overleg huurders verhuurder 

(Wohv) hebben we als huurdersorganisatie recht op in-

formatie, overleg, advies, agendering. Op sommige pun-

ten hebben we instemmingsrecht, bijvoorbeeld voor het 

servicekostenbeleid en eventuele fusies. Dat betekent 

dat een voornemen van het bestuur de formele instem-

ming van de huurdersorganisatie nodig heeft om te kun-

nen worden uitgevoerd. 

Wat kunnen we niet doen, wat doen we wel
De huurdersorganisatie mengt zich niet in individuele 

zaken tussen huurders en Wonen Wateringen. Als u bij-

voorbeeld een vraag of klacht over het onderhoud van 

uw woning heeft, dan is het nodig dat u dit zelf recht-

streeks met Wonen Wateringen regelt. 

Wel kunt u een algemene zaak benoemen. Maakt u zich 

bijvoorbeeld zorgen over de brandveiligheid van een 

wooncomplex of over de leefomgeving? Laat het ons we-

ten. Dit zijn zaken die wij als huurdersorganisatie wel 

kunnen inbrengen in ons overleg met de bestuurder.

Hoe kan ik de huurdersorganisatie bereiken?
We overleggen ten minste 4 x per jaar  met de bestuur-

der. Daarnaast hebben we als huurdersorganisatie 

meerdere keren per jaar intern overleg. 

Om ons werk goed te kunnen doen, zijn uw algemene 

vragen van harte welkom. Deze kunt u doorgeven via de 

secretaris, Henk Berendse: h.j.berendse@caiway of tel. 

06-11366665.

Als overlegpartner voor het bestuur zijn we al langer bekend, maar vanaf 27 mei 2020 is het een feit: Huurders  
Wonen Wateringen is een zelfstandige stichting. Daar zijn we erg blij mee. In onze statuten staat nu officieel vast wat 
we al diverse malen in praktijk hebben gebracht: de gemeenschappelijke belangen behartigen van huurders van 
Wonen Wateringen, waarbij we ook de belangen van de verhuurder in het oog houden. 

COLUMN HUURDERSORGANISATIE

Van links naar rechts: Arjan Verrijp (notaris), Ferry van der Pal 
(directeur-bestuurder), Ton de Vreede (voorzitter), Carla Hilgerson 
(penningmeester) en Henk Berendse (secretaris).8 KWARTIER INFORMATIEMAGAZINE WONEN WATERINGEN



Ogen op de toekomst

Eén van de bewoners is Nel Westerduin. Toen de huur-

ders per brief uitgenodigd werden voor deelname aan 

het planteam, heeft ze direct gereageerd. ‘Ik wilde graag 

iets voor de hele wijk doen. Als teamleden letten we er 

bijvoorbeeld op dat alle bewoners goed kunnen weten 

wat er gebeurt en dat beloftes worden waargemaakt.’ 

De woningen in de naoorlogse wijk waren al wat langer 

aan opknappen toe, erkennen alle betrokkenen. Belang-

rijk is dat de ambities en de hoeveelheid beschikbaar 

geld met elkaar kloppen, legt projectleider Rob Sloof uit. 

Dat evenwicht is goed gevonden in het plan dat nu wordt 

uitgevoerd. 

Alle huurders hebben ingestemd met de verbeteringen, 

waar ze na oplevering van de laatste woning een huur-

verhoging voor gaan betalen. Toch kan iedereen juist 

geld overhouden doordat de energierekening lager 

wordt. De woningen gaan allemaal naar energieklasse 

A. ‘Echt een technische uitdaging!’, benadrukt Rob. ‘Er is 

een slim samenspel gevonden van materiaalgebruik. 

Nieuwe kozijnen, ramen, deuren, gevel- en vloerisola-

tie, gecombineerd met mechanische ventilatie. Dat zorgt 

voor energiezuinigheid én voor een fijner binnenkli-

maat. Het dak wordt voorzien van een nieuw geïsoleerd 

daksysteem. Ervoor in de plaats komt een dak dat in de 

toekomst geschikt is voor zonnepanelen.’ 

Nel heeft lof voor de bereidwilligheid van medewijkbe-

woners om ‘in de spannende coronatijd zo’n zeven man 

in je huis toe te laten. Je moet om elkaar heen bewegen. 

Dat is niet niks.’ Bewoners zelf prijzen de werklieden: 

‘Wat een klantgerichtheid en -vriendelijkheid. Hun aan-

pak is van grote klasse.’ Rob heeft complimenten voor 

het maatwerk dat geleverd wordt: ‘Kozijnen vervangen 

zonder het bestaande metselwerk te beschadigen. Nieu-

we materialen mooi laten aansluiten. Dat is een presta-

tie!’ 

De vervanging van de eerste daken staat gepland vanaf 

begin september. ‘Dat is opnieuw spannend’, voorziet 

Nel. ‘Maar ik durf er wel op te rekenen dat ook die klus 

goed geklaard wordt. Tot nu toe is in dit project elke be-

lofte nagekomen! De werklui leveren vakwerk.’

Een lager energieverbruik, hoger wooncomfort en klaar voor de toekomst. Dat zal het resultaat zijn van de renovatie 
van 129 woningen van Wonen Wateringen in Plan Zuid. Het project voor groot onderhoud en woningverbetering is 
ontwikkeld in een geslaagde samenwerking met bewoners van het planteam en de aannemer. De uitvoering is in 
volle gang. 

Voor kozijnvervanging. Woningen in de stijgers Na kozijnvervanging

GROOT ONDERHOUD PLAN ZUID
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Bewoners ontvangen 
sleutels Rijnvaart

Eind mei ontvingen de eerste 22 bewoners al de sleutel 

van hun duurzaam gebouwde, aardgasvrije apparte-

ment. De tweelinggebouwen Rijn en Vaart zijn ontwor-

pen door Wubben Chan Architecten en gebouwd door 

Waal.

Dankzij nieuwbouw kunnen meer mensen een woning 

vinden die bij ze past, onderstreept directeur-bestuurder 

Ferry van der Pal. ‘Deze praktische appartementen zijn 

onder andere verhuurd aan starters en aan huurders die 

graag gelijkvloers willen wonen. Op die manier komen 

ook woningen vrij die bijvoorbeeld geschikt zijn voor 

gezinnen en bevorderen we doorstroming op de wo-

ningmarkt. Al deze nieuwe bewoners wensen we veel 

woonplezier.’ 

De driekamerappartementen hebben een oppervlak van 

ongeveer 60m2 en zijn gebouwd in zes varianten. Elk ge-

bouw bestaat uit drie verdiepingen en heeft een lift. 

Door de keuze voor een ‘alzijdig’ ontwerp is er uitzicht 

naar alle windstreken. Ferry van der Pal: ‘We hebben de 

ambitie om een gevarieerd aanbod van sociale huurwo-

ningen te realiseren in Westland.’

Op 11 juni zijn de laatste sleutels uitgereikt aan de huurders van het gloednieuwe sociale-woningbouwproject Rijn-
vaart in ’s-Gravenzande. Met de bouw van de 44 appartementen realiseert Wonen Wateringen voor het eerst ook 
woningen buiten de kernen Wateringen en Kwintsheul. Wij willen namelijk de komende jaren een nog belangrijkere 
medespeler worden in de Westlandse sociale huursector.

RIJNVAART, ‘S-GRAVENZANDE



Wonen Wateringen 
breidt aanbod uit 
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Spelen met sfeer en 
ruimte

‘Toen ik de eerste keer kwam kijken, viel me op hoe fijn 

de lichtinval is. Om de hal daarin mee te nemen, heb ik 

als mooie binnenkomer behang gekozen met een zand-

kleurige bamboeprint. De hal verbindt ook alle ruimtes, 

als een soort hart. Daarom herhaal ik bewust sommige 

details. Kijk maar naar de hoge plint in een lichte kleur, 

die vanuit de hal in elke ruimte doorloopt. En naar de 

rotan hanglampen in verschillende maten op verschil-

lende plekken. Die zijn ook een ‘knipoog’ naar dat hart. 

Als je in de hal de deuren opent, lopen de ruimtes op-

tisch vanzelf in elkaar over. En omdat mijn appartement 

op het oosten is gericht – dus zonder middagzon – heb ik 

warme lichte kleuren gekozen om de warme uitstraling 

vast te houden. In de woonkamer is één wand in terra-

cotta geschilderd om accent en sfeer aan te brengen.’

Verder heeft Melissa in loze ruimtes planken op maat 

gemaakt, heel praktisch. Vooral in de technische ruim-

tes, zodat ze gemakkelijk veel kan opbergen. Maar mis-

schien wel de allerbeste tip is volgens haar deze: ‘durf in 

kleinere kamers juist uit te pakken met een paar grote 

meubelstukken in plaats van veel kleine! Een grote sofa, 

een groot kleed, een hoge plant … En kies in een wat 

vierkante ruimte gerust voor een ronde tafel, dat maakt 

zachter.’ 

Melissa hoopt dat half augustus de vertraagde leverin-

gen binnenkomen. Wat ze daarna als eerste gaat doen? 

‘Een stel vrienden uitnodigen en lekker samen een corona

proof housewarming houden!’ 

Vanaf 1 juli is ook de ’s-Gravenzandse Melissa Zwinkels naar Rijnvaart verhuisd. Jammer genoeg is de levering van 
sommige meubels nog vertraagd, vertelt ze. Maar ‘beter langer wachten op een echt gaaf meubelstuk dan een snelle 
oplossing die het eigenlijk net niet is’, relativeert ze opgewekt. Het zijn de woorden van een bevlogen interieur sty-
liste. Terwijl ze aan de telefoon virtueel een rondleiding door haar woning geeft, verklapt ze een paar volleerde 
foefjes om sfeer te maken en geeft ze tips voor handig ruimtegebruik. 

RIJNVAART, ‘S-GRAVENZANDE

zwinkels&debock



In de startblokken
Aannemer H&B Bouw staat in de startblokken om nog dit 

najaar te kunnen beginnen met de bouw van Zonneberg aan 

de Dr. Schaepmanstraat in Wateringen. In het kleinschalige 

wooncomplex van vier woonlagen komen 31 appartemen-

ten voor jongvolwassenen met een beperking. De ontwikke-

ling van deze beschermde woonvorm kwam er dankzij een 

initiatief van een groep ouders in samenwerking met Phila-

delphia. Het ontwerp is van Wubben Chan architecten in sa-

menwerking met MOOi Architecture. Het plan ligt ter inzage 

bij de gemeente voor verstrekking van de omgevingsvergun-

ning. De oplevering wordt verwacht in het najaar van 2021.

PROJECT ZONNEBERG
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Het jaar 2019 in beeld

Wilt u het hele jaarverslag lezen? Kijk dan op onze website:
www.wonenwateringen.nl/jaarverslag 2019

De Wonen Wateringen Weetjes

2006 
huur-

woningen

130
overige verhuureenheden 

(ontmoetingsruimten, 
garages, winkels, kantoor- 

en bedrijfsruimten) 

€612,- 
gemiddelde 
netto huur 
per woning

104 
woningen 
(op)nieuw 
verhuurd

18
17,6 
fte m

ed
ew

er
ke

rs
€ 462.000,- 

dagelijks klachtenonderhoud

€ 1.573.000,- 
planmatig onderhoud

€ 443.000,- 
mutatieonderhoud 

117 
goedkope 
woningen 
(<€417,34)

1209 
betaalbare 
woningen 
(€417,34-
€640,14)

442 
dure 

woningen 
(€640,14-
€710,68

237
duur boven 
huurgrens 
(> €710,68)

€ 79.000,- 
geïnvesteerd in 

leefbaarheid

8,1 8

nieuwe 
huurders

vertrekkende huurders reparaties 
bij huurders

7,7

Welk cijfer gaven huurders ons?

B
huurdersoordeel



Uw gezondheid en die van onze medewerkers is belangrijk. Om 

het risico op verspreiding van corona te blijven indammen, hou-

den wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Vanzelfsprekend wil-

len we wel voor u bereikbaar blijven en werkzaamheden veilig la-

ten doorgaan. 

U kunt telefonisch en via e-mail contact met ons opnemen zoals u ge-

wend bent: 0174 293 650 of info@wonenwateringen.nl. De deuren van 

ons kantoor zijn echter voorlopig gesloten. Onze medewerkers wer-

ken zo veel mogelijk vanuit huis. Is het nodig om ons kantoor te bezoe-

ken? Dan maken we graag een afspraak.

Waar we ook zijn of komen, we wassen regelmatig onze handen. Als 

we onverwacht moeten niesen of kuchen, doen we dat in de ellenboog. 

Bij verkoudheidsklachten of koorts kunnen onze medewerkers geen 

bezoekafspraken maken. Wij vragen van u om hetzelfde te doen: laat 

het ons weten als een afspraak niet door kan gaan. Bedrijven die in 

naam van Wonen Wateringen werkzaamheden uitvoeren, hebben de 

opdracht ook deze zorgvuldigheid toe te passen. Zo geven we corona 

geen (nieuwe) kans.

Gezond en 
bereikbaar blijven

In het vorige nummer van Kwartier kondigden wij aan dat het kantoor van 

Wonen Wateringen dit jaar mogelijk zou verhuizen naar de Heulweg. Na onder-

zoek is gebleken dat deze locatie hiervoor niet geschikt is. Voorlopig verandert 

daarom niets aan ons adres: Dorpskade 25 te Wateringen. 

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

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
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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