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Oproep verhaal
van vroeger
In ons jubileumjaar zijn wij nog op zoek
naar mooie verhalen. Bijvoorbeeld over
hoe vroeger de huur opgehaald werd.
Heeft u een mooi verhaal over uw buurt
of hoe de dingen vroeger gingen? Stuur
deze dan in. Graag hierbij het jaar, de
plaats en uw verhaal. Wanneer uw verhaal wordt uitgekozen, ontvangt u van
ons bericht.
Per post naar WBV Poortugaal,
Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal of
stuur een e-mail naar:
info@wbvpoortugaal.nl.

Nieuwe lay-out voor ons Woonmagazine!
Na wijziging van de lay-out voor de website van WBV Poortugaal is het nu tijd om ook de
lay-out van het Woonmagazine aan te passen. Wij horen graag wat u van ons nieuwe
Woonmagazine vindt. Laat het ons weten. Per post naar WBV Poortugaal, Dorpsstraat 80,
3171 EH Poortugaal of stuur een e-mail naar: info@wbvpoortugaal.nl
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Aan het woord…
René Kouters
De laatste ontwikkelingen binnen Woningbouwvereniging Poortugaal.

René Kouters
Inleiding
‘Woningbouwvereniging Poortugaal; 100
jaar dicht bij huis’ is de titel van deze jubileumeditie van ons Woonmagazine. De titel
brengt precies tot uiting wat WBV
Poortugaal voor organisatie is. Een uitsluitend Albrandswaardse woningcorporatie en
die al 100 jaar dicht bij onze huurders
staat. We zijn betrokken bij wat we doen
en komen onze afspraken na. Ook zijn we
benaderbaar voor onze huurders en werken we graag samen met onze belanghouders. Ik ben hier als Directeur-bestuurder
erg trots op!
Huurders
Ook ben ik trots op het feit dat wij heel veel
trouwe huurders hebben die (vaak) al
jarenlang in onze woningen wonen. Die wil
ik dan ook specifiek bedanken voor hun
steun en vertrouwen in de afgelopen jaren!

Onze organisatie
Ik werk hier natuurlijk niet alleen aan,
maar doe dit samen met de Raad van
Commissarissen, medewerkers, aannemers, leveranciers, Klankbordgroep,
gemeente Albrandswaard, collega-corporaties en alle andere belanghouders die iedere dag met veel enthousiasme en betrokkenheid aan het werk gaan. Natuurlijk is
WBV Poortugaal ook veel dank verschuldigd aan allen die in de afgelopen 100 jaar
hebben bijgedragen en meegewerkt om
van WBV Poortugaal een toekomstbestendige organisatie te maken.

daar zijn we trots op. In dit hoofdstuk vindt
u meer informatie over de opbouw van ons
woningbezit.
Feestelijkheden
In het jubileumjaar worden diverse feestelijkheden georganiseerd. We hebben hiervoor een zo afwisselend mogelijk programma door het gehele jaar heen gemaakt.
Zie hiervoor de activiteitenplanning.

Inhoud Woonmagazine
In deze extra dikke editie van het
Woonmagazine hebben we zo goed als
mogelijk de geschiedenis van 100 jaar WBV
Poortugaal samengevat met leuke foto’s en
weetjes!

Onze Koers
In ons laatste Koersplan zijn de stappen
vastgelegd die nodig zijn om onze visie
‘Een duurzame sociale woningvoorraad
die toekomstbestendig is’ te bereiken. We
hebben geen ambities om veel groter te
worden of om buiten Albrandswaard werkzaam te zijn. Ook de komende periode is
WBV Poortugaal van plan om dicht bij huis
te blijven.

Onze basis
Ook gaan we in op de geschiedenis van
Albrandswaard en van WBV Poortugaal.

Hartelijke groet,
René Kouters
Directeur-bestuurder

Onze taak
WBV Poortugaal draagt al een eeuw bij aan
de volkshuisvesting in Albrandswaard en

Raadplaat
Deze mooie foto met op de achtergrond woningen in aanbouw ontvingen wij van de
familie Dick. Weet u waar dit is en wanneer deze huizen gebouwd werden?
Reageren? Per post naar WBV Poortugaal, Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal of stuur
een e-mail naar: info@wbvpoortugaal.nl

Feestdagen 2018
Het kantoor van WBV Poortugaal is
gesloten op:
n
n
n
n
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Koningsdag 27 april (vrijdag)
Hemelvaartsdag 10 mei (donderdag)
11 mei (vrijdag)
2e Pinksterdag 21 mei (maandag)

Onze basis
Geschiedenis Albrandswaard
Het gebied van het huidige Poortugaal werd al bewoond in de
vijfde en vierde eeuw vóór Christus. De bewoners werden verjaagd
door de sterke getijdenwerking in de kreek waaraan ze woonden.
Romeinen probeerden zich in de tweede eeuw na Christus op
dezelfde plek te vestigen, maar hielden het in het midden van de
derde eeuw voor gezien. Het duurde tot omstreeks de negende
eeuw voordat de mens zich weer in Poortugaal vestigde.
Rond 1170 begonnen de bewoners van Poortugaal zichzelf te
beschermen tegen de rivier door dijken aan te leggen. Er ontstond
een ringpolder van ongeveer 95 ha. Het centrum van deze polder
werd in eerste instantie gevormd door een houten huis, een houten toren en een houten kerkje. Tegen de zuidelijke dijk woonden
de mensen zonder eigen land. Zij vormden daarmee het dorp
Poortugaal. De houten kerk is in het begin van de dertiende eeuw
vervangen door een bakstenen kerk. Omdat de kerk de Hofkerk
was van de adelijke heer die niet in het dorp woonde, kreeg de
kerk zijn uitzonderlijke ligging buiten het dorp.
In het begin van de veertiende eeuw werd kasteel Valckesteyn
gebouwd. Het kasteel had een belangrijke militaire waarde en was
bovendien een gevangenis. In de negentiende eeuw is het kasteel
gesloopt. Nu groeien op die plek de bomen van bos Valckesteyn.
In de loop van de eeuwen groeide Poortugaal doorlopend. Bestond
het dorp eerst uit boerderijen die rond een cirkelvormig stuk

grasland lagen, later werd die centrale ruimte volgebouwd. Door
de inpoldering van IJsselmonde was buiten het dorp voldoende
grasland beschikbaar. Na de Tweede Wereldoorlog kende
Poortugaal een enorme groei. Bij de gemeentelijke herindeling in
1984 waarbij Rhoon en Poortugaal werden samengevoegd, zijn de
grenzen opnieuw getrokken en zijn verschillende wijken van
Poortugaal toegevoegd aan het grondgebied van Rotterdam.
Geschiedenis Woningbouwvereniging Poortugaal
Woningbouwvereniging Poortugaal werd op 19 april 1918 officieel
opgericht. Dit op initiatief van dr. Frets, geneesheer van Maasoord
(nu Antes voorheen ook genaamd Delta Psychiatrisch Centrum).
In die tijd was het erbarmelijk gesteld met de volkshuisvesting.
Ook in Poortugaal, dat toen een dorp van boeren en landarbeiders
was. Er bestond grote behoefte aan eenvoudige woningen, zoals
uit de notulen van de eerste vergadering blijkt. Deze vergadering
werd uitgeschreven door de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
(S.D.A.P) en Patrimonium afdeling Poortugaal. Typerend was toen
dat mensen van verschillende levensopvattingen in Poortugaal
bereid waren deze vereniging een algemeen karakter te geven.
Het waren sociaal gedreven mannen die de mogelijkheid aangrepen, om op grond van de woningwet 1901, een woningbouwvereniging op te richten om vervolgens met overheidsgelden zelf
woningen te gaan bouwen.

Onze taak
In november 1918 gaf Woningbouwvereniging Poortugaal een
architect opdracht een bouwplan te ontwerpen. De vereniging had
het oog laten vallen op ‘De Heul’ maar dat was niet te koop. Men
kwam uiteindelijk uit op de Kruisdijk. Dit was vroeger de verbindingsweg met de buurgemeenten. De Groene Kruisweg bestond
toen nog niet. Een plan voor 16 woningen werd bij de gemeenteraad ingediend, maar kreeg grote weerstand. Het toenmalig
gemeentebestuur was niet overtuigd van de noodzaak om betere
woningen te gaan bouwen. Het moest uiteindelijk toch toegeven
en op 15 maart 1919, bijna een jaar na de oprichting, kon de eerste aanbesteding van 10 woningen aan de Kruisdijk plaatsvinden.
De laagste inschrijver was J. Verhoef, die bereid was 10 woningen
te bouwen voor een bedrag van f. 44.447,- (gulden). De huur voor
een twee-onder-een-kapwoning bedroeg f. 2,75 per week. Bij een
weekloon van gemiddeld f. 12,- was dat bijna 23 %. Toen waren de
eerste huurders van WBV Poortugaal een feit en er zouden er nog
vele volgen. De huizen zijn in 1987/1988 afgebroken om plaats te
maken voor 16 nieuwe huurwoningen.
Voor de oorlog werden in totaal 36 woningen gebouwd. Bij deze
woningen bleef het tot 1948. Ook de gemeente begon met het bouwen van woningwetwoningen. Woningwetwoningen zijn woningen
geweest met lagere huren. De bedoeling van deze woningen was
om mensen met een lager inkomen toch een fatsoenlijke woning te
kunnen bieden tegen een betaalbare huur. Nog voor de herindeling
met Rhoon werden 141 gemeentewoningen overgedragen aan de
woningbouwvereniging. Later gevolgd door nog 6 woningen aan de
Kerkstoep (nu Kerkstraat). WBV Poortugaal zat intussen niet stil en
in 1968 bestond het bezit uit 250 woningen.
Op 19 april 1968 bestond WBV Poortugaal 50 jaar. In de periode
1968-1993 konden met behulp van subsidie veel woningen worden gebouwd.

Op 1 april 1993 werd de duizendste woning opgeleverd en op
19 april 1993 werd het 75-jarig bestaan gevierd. Naast diverse
type nieuwbouwwoningen werd aan de Wanmolen ook een gezinsvervangend huis voor zorgorganisatie Profila Zorg gebouwd. Hier
wonen 14 mensen met een verstandelijke beperking die 24 uur per
dag zorg krijgen. In 2013 is deze locatie volledig gerenoveerd.
Sinds de verbouwing hebben alle cliënten hun eigen appartement
met eigen keukenblok en sanitaire voorzieningen. Ook huurt Profila
Zorg nog een aantal woningen waar mensen zelfstandig, maar met
begeleiding wonen.
Vanaf 1995 kregen woningcorporaties geen directe subsidie meer
en werd het bouwen van woningen dus ook veel kostbaarder. Toch
heeft WBV Poortugaal vanaf die periode nieuwe woningen aan het
bezit kunnen toevoegen. Dit waren tussen 1998 en 2000 in
Poortugaal-Noord 66 woningen. Sinds die tijd zijn de onderstaande
complexen toegevoegd aan ons bezit.
De Bongerd
Aan de Emmastraat stonden oude seniorenwoningen die niet
meer voldeden aan de huidige eisen. Om op die plek meer
seniorenwoningen te kunnen bouwen, moesten 3 eengezins
woningen verdwijnen. Na een grondruil met de gemeente
Albrandswaard en een goede voorbereiding, kregen deze huurders
een andere woning aangeboden en konden de eengezinswoningen
worden gesloopt. Op 4 mei 2005 werd op dezelfde plek het
appartementencomplex ‘De Bongerd’ officieel geopend.
Essendael
Er was behoefte aan meer sociale huurwoningen en dan met
name appartementen. In Poortugaal was op dat moment geen
bouwgrond beschikbaar.
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In Rhoon was wel bouwgrond in de nieuwbouwwijk Essendael.
Volksbelang Rhoon (nu Woonvisie) had niet genoeg financiële
middelen voor de bouw/aankoop van alle sociale huurwoningen
en vroeg ons om hulp. In 2009 werden 86 nieuwbouwwoningen
(appartementen, eengezinswoningen en 55 + woningen) toe
gevoegd aan ons bezit.

WISH-huis
De stichting WISH (Wonen In Samenhang) is een lokaal ouder
initiatief voor kleinschalig wonen met zorg. De ouders hadden een
wens om gezamenlijk een woonhuis in de gemeente
Albrandswaard te realiseren voor hun verstandelijk en/of
lichamelijk beperkte kinderen. De stichting WISH, de gemeente

De Dyckgraaf ▼
In 2005 is de voormalige schuur achter ons kantoor nu genaamd
complex ‘De Dyckgraaf’ aangekocht van de gemeente
Albrandswaard. Dit was ruim voor de crisis. Het oorspronkelijke
ontwikkelingsplan bestond uit 6 huurwoningen voor senioren,
2 koopappartementen en uitbreiding van het kantoor van WBV
Poortugaal. In 2009-2010 bleek dat, vanwege de totale investering
(o.a. door het behouden en renoveren van de kopgevels) van het
project, huurwoningen kostentechnisch niet verantwoord waren.
Toen is besloten om alle 8 appartementen te verkopen. De koop
appartementen en de vergaderruimte van WBV Poortugaal zijn in
2012 opgeleverd.

Albrandswaard en WBV Poortugaal namen hiervoor 12 jaar geleden het initiatief. Om het WISH-huis mede mogelijk te maken, is
een aantal jaar geleden het pand aan de Albrandswaardsedijk 43
aangekocht. Dit pand werd gesloopt en maakte plaats voor een
geheel nieuw complex. Op 31 oktober 2014 overhandigde WBV
Poortugaal de sleutels van het WISH-huis aan de kinderen van
WISH en zorgorganisatie ASVZ. Op 1 april 2015 waren alle 16
kamers bewoond en de kinderen gewend aan de nieuwe situatie.
In de zomer van 2015 is het WISH-huis officieel geopend.
Zorgorganisatie ASVZ verzorgt de 24-uursbegeleiding.

04 - april 2018

Toekomst
Ondanks alle inspanningen om in het centrum van Poortugaal
nieuwe sociale huurwoningen te mogen bouwen, is dit helaas niet
gelukt. Wij hopen binnen enkele jaren samen met de gemeente
Albrandswaard wel op een andere locatie nieuwe sociale huurwoningen te kunnen realiseren.
Beheer en onderhoud
Onze woningen zijn technisch altijd goed onderhouden. Vanwege
de leeftijd van ons bezit vragen en krijgen ze nu wel meer aandacht. We gaan voor woningbeheer waarbij het verbeteren van de
kwaliteit van de woningvoorraad meer dan voorheen, belangrijk is.
Wij hebben gekozen voor geleidelijke vernieuwing en aanpassing
(transformatie) van ons woningbezit.
Dit is nodig om ook op lange termijn de kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving op peil te houden en een duurzame en
toekomstbestendige voorraad te garanderen. Dit betekent een
behoorlijke verandering ten opzichte van de afgelopen 100 jaar,
waarin we vooral woningen hebben bijgebouwd. De opgave voor
de komende 20 tot 40 jaar zal veel meer gericht zijn op het tijdig
aanpakken van bestaande en verouderde woningen. Onze woningvoorraad blijft in omvang ongeveer gelijk. Door woningen die technisch niet meer voldoen te slopen of grootschalig te renoveren,
door woningen die niet meer passen binnen ons beleid te verkopen
en door nieuwe passende woningen terug te bouwen, verbetert de
kwaliteit van de woningvoorraad. Zo zorgen we dat de woning-

voorraad blijft passen bij huishoudens die onze woningen nodig
hebben.
Tijdslijn woningen
1918
19 april 1918 oprichting WBV Poortugaal
1919

15 maart 1919 eerste aanbesteding

Tot 1948

36 woningen

1948-1968 Uitbreiding tot 250 woningen
1968-1993 In april 1993 de 1000ste woning opgeleverd
1998

Poortugaal Noord (Statio/Curtis/Forum)

2000

Poortugaal Noord (N. van Puttenstraat/
Waddingswaard/Beatrijshof)

2005

De Bongerd 31 huurwoningen
en 4 koopappartementen

2009

Essendael Rhoon 86 huurwoningen

2012

De Dyckgraaf 8 koopwoningen

2014

WISH-huis 16 woon-zorgappartementen
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Wijkenoverzicht
In onderstaande wijken staat ons bezit.
Centrum
In het centrum zijn zowel huur- als koopwoningen te vinden.
Onze woningvoorraad in het centrum is gedifferentieerd en bestaat
uit eengezinswoningen, benedenwoningen, bovenwoningen en
appartementen uit verschillende bouwperioden.
Enkele straatnamen: Waalstraat, De Snip en Kerkstraat.

Schutskooiwijk
Onze woningvoorraad in de Schutskooiwijk bestaat uit 148 eengezinswoningen. Ruim 80% van de woningen is gebouwd voor 1956.
Enkele straatnamen: Repelstraat, Ouwelandsestraat en
Kerkachterweg.

Deltawijk
De Deltawijk is een wijk met zowel huur- als koopwoningen en
diverse typen eengezinswoningen. Onze woningvoorraad in de
wijk bestaat uit 84 sociale huurwoningen. De woningen zijn 45 jaar
of langer geleden gebouwd.
Enkele straatnamen: Van Leeuwenhoekstraat, Wilhelmina
Geevestraat en Schroeder van der Kolklaan.

Koninginnewijk
Onze woningvoorraad in de wijk/buurt bestaat uit 99 eengezinswoningen, verdeeld over grofweg 3 woningtypen. De wijk ligt op
loopafstand van het centrum. De wijk wordt hoofdzakelijk omringd
door koopwoningen. De woningen zijn eind jaren ’50 en begin
jaren ’60 gebouwd.
Enkele straatnamen: Koninginnelaan, Beatrixstraat en Molenweg.

Zantelwijk
De wijk bestaat bijna volledig uit sociale huurwoningen (eengezinswoningen) met 4 kamers. De woningen zijn in de jaren ’60
gebouwd.
Enkele straatnamen: Tuinstraat, Akkerstraat en Lange Zantelweg.
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West
De wijk bestaat grotendeels uit sociale huurwoningen. De woningen zijn in uit de tweede helft van de jaren ’70 of later gebouwd.
Enkele straatnamen: De Warnaar, De Terp en De Meeting.

Noord
Dit is een wijk uit eind jaren ’90 met hoofdzakelijk laagbouwwoningen. De overgrote meerderheid van de woningen in de wijk is een
koopwoning.
Enkele straatnamen: Curtis, Statio en Forum.
Landweg
Dit is een wijk uit begin ’90 met hoofdzakelijk laagbouwwoningen.
De overgrote meerderheid van de woningen in de wijk is een koopwoning. Ons bezit bestaat uit 91 sociale huurwoningen, waarvan
45 % is bestemd voor senioren. Daarnaast zijn 6 woningen aangepast voor bijzondere doelgroepen.
Enkele straatnamen: Sikkel, Landjonker en Wanmolen.

Zuid 1
Dit is een laagbouwwijk uit begin jaren ’80 met verschillende typen
woningen in zowel de huur- als de koopsector. Ons bezit bestaat
uit 75 sociale huurwoningen.
Enkele straatnamen: Vuurdoorn, Ribes en Meidoorn.

Zuid 2
Dit is een laagbouwwijk uit eind jaren ’80 met relatief veel rijtjeswoningen. De meerderheid van de woningen in de wijk is een
koopwoning. Ons bezit bestaat uit 117 sociale huurwoningen.
Enkele straatnamen: Kamperfoelie, Hulst en Vogelkers.

Essendael
Dit is een recente wijk, die deels nog in aanbouw is. De overgrote
meerderheid van de woningen in de wijk is een koopwoning. Ook
worden vrije sector huurwoningen aangeboden. Ons bezit
bestaat uit 86 sociale huurwoningen, zowel eengezinswoningen
als appartementen.
Enkele straatnamen: Van Gogh Allee en Maurits Escherlaan.
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Graag stellen wij ook Marcel Boon aan u voor. Hij is sinds
vorig jaar lid van de Klankbordgroep.
Wie bent u? Wilt u zich kort voorstellen?
Marcel Boon, ik ben drie jaar geleden naar Poortugaal
verhuisd. Hiervoor heb ik in Bergschenhoek gewoond. Ik heb
bewust voor Poortugaal gekozen. Het dorpse karakter en alle
voorzieningen van de grote stad Rotterdam waar je gebruik
van kan maken. Ben gescheiden maar heb een heel goed
contact met mijn twee dochters. Mijn grote hobby is
paardrijden.
Graag stellen wij Jaap Klein aan u voor. Hij is 1 van de 9 leden
van de Klankbordgroep is vrijwel vanaf het begin betrokken.

Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik werk als taxateur voor gemeenten.

Wie bent u? Wilt u zich kort voorstellen?
Ik ben Jaap Klein en 62 jaar oud. Sinds ons huwelijk in 1978
wonen wij op het huidige adres. Wij hebben 2 dochters met
schoonzoon en 3 kleinkinderen en ik zou dit voor geen goud
willen missen.

U bent lid van de Klankbordgroep. Waarom heeft u
daarvoor gekozen?
Op de jaarvergadering had ik wat vragen gesteld. Na
afloop is mij gevraagd of ik interesse in de Klankbordgroep
had. Ik had inmiddels al wat ervaring opgedaan in de
problematiek waar een woningbouwvereniging mee te
maken krijgt. Had het idee dat ik een waardevolle aan
vulling kan zijn voor de Klankbordgroep.

Wat doet u in het dagelijks leven?
Ben sinds 2005 werkzaam bij het waterschap Hollandse Delta
als gebiedstoezichthouder op Voorne-Putten en GoereeOverflakkee.
U bent lid van de Klankbordgroep. Waarom heeft u
daarvoor gekozen?
Ik kies altijd voor inspraak aan de voorkant. Was al lid van het
wijkforum (gemeente) maar dat hield op te bestaan. Toen er
dus de mogelijkheid was heb ik mij in 2013 opgegeven voor
deze Klankbordgroep. Bij mijn werkgever ben ik lid van de OR.
Ik wil graag meedenken bij het vormen van beleid.
WBV Poortugaal bestaat 100 jaar. Wat zijn uw herinneringen?
In 1987 zijn wij in deze woning gaan wonen en deze waren
toen van de gemeente. In 1987 zijn deze woningen overgegaan naar de woningbouw. Er was geen welkomstcomité en
wij hadden tot vorig jaar nog ons eerste huurcontract met
reglement. We hadden weinig of geen contact met de verhuurder. Nu zie je een (positieve) professionalisering door
middel van het Woonmagazine en de website. De buurten
worden ook meer betrokken bij ideeën vanuit de WBV. Ik
hoop dat de huurders hier ook meer in gaan participeren.
Wat vindt u dat WBV Poortugaal uniek maakt?
WBV Poortugaal is uniek door het echte sociale karakter, de
persoonlijke benadering. De WBV luistert naar de
Klankbordgroep en de huurders. De WBV stelt zich open op
(ook voor kritiek) om hun beleid aan te passen daar waar het
nodig is. Richting de Klankbordgroep hebben ze ook geen
verborgen agenda.
Hoe ziet u de toekomst van WBV Poortugaal?
De koers die de WBV nu voorstaat, opent perspectieven voor
de toekomst indien de gemeente ook hun steentje bijdraagt
als partner. Gezien de programma’s van de partijen naar de
verkiezingen moet dat lukken. Meer sociale en eenpersoonwoningen, alsmede seniorenwoningen in het centrum.
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WBV Poortugaal bestaat 100 jaar. Wat zijn uw
herinneringen?
Vond het wel leuk om je eigen woning te zien zoveel jaar
geleden. (Had wel meer van de tentoonstelling verwacht).
Wat vindt u dat WBV Poortugaal uniek maakt?
Het dorpse karakter zo dicht bij een grote stad. Iets wat
we moeten beschermen. Schutskooiwijk gaat op de schop.
Het is belangrijk dat de belangen van deze bewoners ook
worden verdedigd.
Hoe ziet u de toekomst van WBV Poortugaal?
Je merkt dat de regelgeving voor een woningbouw
vereniging steeds complexer wordt. Er wordt daarbij geen
onderscheid gemaakt tussen een grote of kleine
woningbouwvereniging. Ik waardeer de inzet van al onze
medewerkers. Een woningbouwvereniging die opkomt
voor de belangen van zijn leden.

Onze organisatie
De afgelopen jaren heeft de organisatie niet stilgezeten. Diverse
wisselingen hebben plaatsgevonden in leden, het Bestuur, de Raad
van Commissarissen, directeuren en medewerkers.
Algemene Vergadering
De leden (voornamelijk onze huurders) vormen het hoogste
orgaan; de Algemene Vergadering (AV). Minimaal 1 keer per jaar
informeren we onze leden over de gang van zaken bij
Woningbouwvereniging Poortugaal.
Klankbordgroep
WBV Poortugaal wil bewoners de kans geven om mee te denken
over ons beleid. Dat kon altijd al via de Algemene Vergadering,
maar sinds 2013 ook via de Klankbordgroep. In deze groep zitten
huurders en leden uit (bijna) elke wijk. De leden van de

punt ging fungeren. Vanaf 1977 tot zijn laatste vergadering op
31 augustus 2005 is de heer Rooimans penningmeester geweest.
Vanwege zijn maatschappelijk betekenis voor Poortugaal is het
G.J. Rooimanspad naar hem vernoemd.

De Bestuursleden in 1930. Zittend van links naar rechts.
K. Haspels (penningmeester), H. Biesheuvel (voorzitter) en
J.W. Rooimans (secretaris). Staand v.l.n.r. de commissarissen P. Zwijnenburg, E. Van der Schee en S. van Hengel.

Klankbordgroep kunnen aangeven wat nodig is voor de woning en
woonomgeving. Zij wonen in onze woningen en de buurt, kennen
de mensen, de sfeer, de goede en de te verbeteren aspecten en ze
weten hoe ze die graag zelf zouden willen oplossen. Tijdens de bijeenkomsten van de Klankbordgroep betrekken we huurders bij
onze plannen en vragen we ze om hun mening hierover. Tijdens de
Algemene Vergadering op 27 september 2017 werd besloten dat
het schriftelijk adviesrecht is overgedragen van de Algemene
Vergadering aan de Klankbordgroep.
Het Bestuur en Raad van Commissarissen
De afgelopen 100 jaar is de samenstelling van ons Bestuur en de
Raad van Commissarissen met enige regelmaat gewijzigd. Naast
het reguliere werk werden de werkzaamheden voor WBV
Poortugaal tegen een zeer geringe vergoeding uitgevoerd. U kunt
zich voorstellen dat in de afgelopen jaren heel veel mensen betrokken zijn geweest bij WBV Poortugaal. Wij kunnen helaas niet
iedereen noemen. De kans kan bestaan dat we iemand zouden
vergeten. Wat ze allemaal gemeen hadden was de zeer grote
betrokkenheid en inzet voor de volkshuisvesting in Albrandswaard.
Toch willen we een paar namen noemen die voor WBV Poortugaal
een extra speciale betekenis hebben (gehad).

De heer Leen Noordzij
Sinds 1964 was de heer Noordzij betrokken bij de woningbouwvereniging. Eerst als commissaris en sinds 1970 als vice-voorzitter van
het bestuur. Hij is destijds nog “binnen” gehaald door de vroegere
secretaris de heer Haspels. Tussendoor heeft hij zelfs wel eens tijdelijk de opzichter vervangen. In zijn periode als bestuurder is veel
veranderd. Ook doordat er medewerkers in dienst werden genomen. In zijn beginperiode moest hij nog het nodige zelf doen.
Hij vond het belangrijk om op deze wijze iets te kunnen bijdragen
aan de leefgemeenschap in Albrandswaard. Ook na zijn bestuurlijke periode gaf hij uiting aan zijn blijvende warme belangstelling
voor WBV Poortugaal en haar huurders.
De heer Anton Nieuwschepen
In de periode van 1966 tot en met 2004 was de heer
Nieuwschepen actief in diverse bestuurlijke functies bij WBV
Poortugaal, waarvan 36 jaar als voorzitter. Hij was zeer betrokken
bij de woningbouwplannen.
De heer Arie Vermaas
Vanaf 2002 was de heer Vermaas bestuurslid. Op 31 augustus
2005 werd de heer Vermaas voorzitter van het Bestuur. Hij nam
deze taak over van de heer Nieuwschepen. Hij vond het best lastig
om iemand met zoveel kennis en ervaring op te volgen. Hij was de
schoonzoon van de heer Gé Rooimans. Vanaf 2005 tot zijn onverwachte overlijden in 2011 is hij voorzitter geweest van het Bestuur.
Om hem te herdenken staat in onze kantoortuin een meerpaal. De
meerpaal is een verwijzing naar zijn voorliefde voor het water en
varen. Deze meerpaal is gemaakt van hout uit de voormalige
schuur van wat nu het appartementencomplex ‘De Dyckgraaf’ is
geworden. De Dyckgraaf was een bijzonder project voor hem.

◄ De heer G.P. Frets
De heer Frets was een van de oprichters en
destijds werkzaam bij Maasoord (nu Antes
voorheen ook genaamd Delta Psychiatrisch
Centrum) was de voorzitter van 19-4-1918
tot 4-10-1934.
De heer J.W. Rooimans
Secretaris van 2-2-1923 tot 1-6-1964.
De heer K. Haspels
Penningmeester van 1-4-1919 tot 1-4-1963.
De heer Gé Rooimans
In mei 1952 werd de heer Rooimans op 28-jarige leeftijd als commissaris van de woningbouwvereniging gekozen. 12 jaar later nam
hij de secretarisfunctie over van zijn vader die sinds 1923 secretaris van de vereniging was. Het huis van de familie Rooimans was
niet alleen het correspondentieadres, maar ook bijna 60 jaar het
vergaderadres. In 1977 kwam daar verandering in. Het eerste kantoor was een woning aan de Boezemstraat die toen als centraal

Arie Vermaas (voorzitter van het Bestuur)

De heer Jan Meijboom
In 1977 werd de heer Meijboom door de toenmalige secretaris,
André Los, gevraagd. Hij werd lid van de Raad van
Commissarissen. In 1982 werd hij gekozen als bestuurslid, in 1984
als secretaris en vanaf 2002 is hij secretaris/penningmeester
geweest tot de omzetting van het bestuursmodel in 2012.
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om kwalitatief goede en betaalbare woningen in de sociale huursector in een prettige woon- en leefomgeving. Hij vond het een bijzonder boeiende en verrijkende periode. De commissarisfunctie
heeft hem veel voldoening gegeven en hij heeft heel prettig
samengewerkt met zijn collega’s, het Bestuur, de medewerkers en
de overige belanghouders van WBV Poortugaal.

Bestuursleden en commissarissen bij het 50-jarig bestaan.
Zittend van links naar rechts: E. van der Schee (commissaris), G.J. Rooimans (secretaris/erelid WBV Poortugaal), A.J.
Nieuwschepen (voorzitter), A. Doudeijns (penningmeeester) en C. Langerveld (administrateur). Staand v.l.n.r.
P. Zwijnenburg (2e voorzitter), A. Dubbeld (commissaris),
J. Verhei (commissaris), L. Noordzij (commissaris) en
J. Groenenboom (algemeen adjunct).

Omzetting Bestuursmodel
WBV Poortugaal werd altijd bestuurd door een zogenoemd vrijwilligersbestuur. De bestuursleden hebben deze bestuursfunctie veelal
naast hun eigen baan en met zeer grote betrokkenheid uitgevoerd.
De voormalige Raad van Bestuur wilde, gezien de ontwikkelingen
en complexiteit op het terrein van volkshuisvesting, het besturen
van de vereniging professionaliseren. Daarom wilde het zijn taken
samenvoegen met die van de directeur. Het plotselinge overlijden
van voorzitter Arie Vermaas in augustus 2011 versnelde dit proces.
In juli 2012 is ons bestuursmodel gewijzigd van een drielagenstructuur met een Raad van Commissarissen, een Bestuur en een
directeur naar een tweelagenstructuur met een Raad van
Commissarissen en een Directeur-bestuurder.
Huidige Raad van Commissarissen
De heer Jan Willem van der Meer
Sinds de omzetting van het bestuursmodel in 2012 is de heer Van
der Meer voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij werd
destijds gevraagd door Arie Vermaas om zich verkiesbaar te stellen. Het leek hem zeer interessant, omdat hij zich erg betrokken
voelt bij het dorp Poortugaal en zijn gemeenschap. Hij woont hier
nu ruim 25 jaar met veel plezier, en vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap waarin je woont. En hij
heeft jarenlang gewerkt bij verenigingen en stichtingen. Allemaal
organisaties die vanuit ideële doelstellingen bijdragen aan een
bepaalde beroepsgroep of sector. Hij wil zijn kennis en kunde
graag inzetten voor de doelstellingen van WBV Poortugaal, namelijk het zorgen voor goede en betaalbare woningen in de sociale
sector. Daarnaast vindt hij het belangrijk om blijvend te investeren
in een goed en adequaat toezicht. Enerzijds om onze doelstelling
te realiseren en anderzijds om de huidige gezonde financiële basis
ook in de toekomst te houden.

Kees van Klei (vice-voorzitter van het bestuur), Jan
Meyboom (secretaris van het bestuur) en Arie den Ouden
(voorzitter RvC) tijdens het afscheid op 1 november 2012.

De heer Kees van Klei
In 1985 is de heer Van Klei als lid toegetreden tot de Raad van
Commissarissen en daarna naar het Bestuur overgestapt.
Voormalig bestuurslid, Gé Rooimans, vroeg hem om bij de woningbouwvereniging te komen. Hij vond het prima, maar dan wel voor
1 termijn. Het is echter ‘iets’ langer geworden. Hij nam vanwege
de omzetting van het bestuursmodel in 2012 afscheid.
De heer Arie den Ouden
Vanaf 1982 is de heer Den Ouden betrokken geweest bij WBV
Poortugaal. Hij is begonnen als lid en sinds november 2002 t/m
2012 was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het sociale karakter van de vereniging en ook de groei van ca. 400 naar
het huidige aantal woningen waren aspecten waar hij trots op was.
De heer Jan Ponstein
Sinds oktober 2008 t/m november 2015 heeft de heer Ponstein zijn
kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en
milieu goed kunnen gebruiken bij de realisering van de taken en
doelstellingen van de woningbouwvereniging. Vooral waar het gaat
10 - april 2018

De huidige Raad van Commisarissen in 2018 bestaande uit
v.l.n.r. Michiel van der Stoep (secretaris), Jan Willem van
der Meer (voorzitter) en Jan Kranenburg (vice-voorzitter).

De Raad van Commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor
het financieel en maatschappelijk toezicht op de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Poortugaal.
Graag stellen wij Jan Willem van der Meer aan u voor. Hij is
sinds 2012 lid van de Raad van Commissarissen.

Wie bent u? Wilt u zich kort voorstellen?
Ik ben Jan Willem van der Meer en ben 62 jaar oud. Ik ben
bijna 40 jaar getrouwd met Gerda en heb twee kinderen die
al het huis uit zijn. Mijn dochter woont met haar man en ons
kleinkind in Duitsland en onze zoon woont in Rotterdam. Ik
woon nu 25 jaar in Poortugaal en ruim vijf jaar voorzitter van
de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging
Poortugaal.
Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik heb ruim 30 jaar gewerkt voor verenigingen. De laatste
18 jaar voor een beroepsvereniging van inkopers. Je kunt
wel zeggen dat het werken voor verenigingen in mijn bloed
zit. Helaas ben ik door een reorganisatie daar niet meer
werkzaam. Iets wat je meer ziet bij sommige instellingen.
Dit geeft mij meer ruimte voor mijn gezin en kleindochter.
Voor de Woningbouwvereniging, vrijwilligerswerk, hobby’s
en mijn 90-jarige vader die ik help zijn levensgeschiedenis
vast te leggen.
U bent lid van de RvC. Waarom heeft u daarvoor
gekozen?
Ik heb eerder aangegeven dat ik een passie heb voor verenigingen en veel ervaring heb met besturen en leiden van

De heer Jan Kranenburg
De heer Kranenburg is sinds de zomer van 2010 lid van de Raad
van Commissarissen. Die taak trok hem zeer, omdat hij als
bouwkundig projectleider/directievoerder nauw betrokken is
geweest bij de realisatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Hij ervaart deze functie als zeer boeiend en vooral dynamisch vanwege de vele wijzigingen in de regelgeving van de
overheid, waardoor woningcorporaties in een keurslijf terechtkomen. Dit maakt het steeds moeilijker om nieuwe projecten in
de sociale woningbouw te realiseren. Hij ziet het als zijn taak
om te blijven waken voor betaalbare, goed onderhouden huurwoningen binnen een stabiele en gezonde financiële basis van
de corporatie.
De heer Michiel van der Stoep
Sinds oktober 2015 is de heer Van der Stoep lid van de Raad van
Commissarissen. Door zijn economische opleiding en loopbaan
heeft hij veel affiniteit met financiën. Daarnaast neemt hij de rol

een vereniging. Ik vond het belangrijk om met deze kennis
iets terug te doen voor de gemeenschap waar ik woon. Ook
vind ik het belangrijk om me in te zetten voor anderen die
het niet altijd even makkelijk hebben. Goed en betaalbaar
wonen vind ik een van de belangrijkste levensbehoeften.
Niet te vergeten ik vind het ook leuk om te doen door de
fijne samenwerking in de RvC en met de organisatie.
WBV Poortugaal bestaat 100 jaar.
Wat zijn uw herinneringen?
Bijna 6 jaar geleden werd ik langs de zijlijn van de voetbalvereniging Oude Maas aangeschoten door de toenmalige
voorzitter van de Woningbouwvereniging, Arie Vermaas.
Arie was ook voorzitter van Oude Maas, waar ik ook actief
ben geweest in de jeugdcommissie. Arie wist van mijn ervaring en vroeg mij te solliciteren naar de vrijgekomen plaats
in de Raad van Commissarissen. Helaas stierf hij kort
daarna en hebben we niet met elkaar kunnen samenwerken. Daarna kwam alles in een stroomversnelling terecht.
We stapten over naar een tweelagen model en moesten
stevig aan de slag met het professionaliseren van de WBV
Poortugaal door alle wetgeving en regels uit Den Haag.
Wat vindt u dat WBV Poortugaal uniek maakt?
We zijn een kleine corporaties die dicht bij onze huurders
staan. We weten wat er leeft. Ik geloof niet in grote en
omvangrijke organisaties. Daarmee verlies je vaak het
contact met hetgeen waar het om gaat. Dit geldt niet
alleen voor de RvC, maar voor de gehele organisatie. Niet
voor niets zijn onze huurders tevreden over onze dienstverlening.
Hoe ziet u de toekomst van WBV Poortugaal?
Goed. We zijn financieel gezond en weten wat er in de toekomst moet gebeuren. We hebben een concreet en helder
Koersplan. We weten waar we voor staan: betaalbare en
goede huurwoningen voor onze huurders. Geen andere
fratsen dus, waarmee andere corporaties een scheve
schaats hebben gereden.

van secretaris op zich. Het raakvlak tussen beleid en politiek
heeft zijn interesse.
Directeuren
In de afgelopen jaren zijn 3 directeuren werkzaam geweest.
De heer André Los
Er kwamen steeds meer woningen en dus ook werk bij. Het werd
naast de reguliere banen van het toenmalige Bestuur en Raad van
Commissarissen teveel. Secretaris van het Bestuur, de heer Los,
werd in 1979 gevraagd om directeur te worden. Hij was in 1972
begonnen als lid van de Raad van Commissarissen en werd daarna
lid van het Bestuur. Hij gaf zijn baan bij de Kamer van Koophandel
op en ging aan de slag als directeur bij WBV Poortugaal. Mede
dankzij zijn voorliefde voor archiveren en geschiedenis kunnen we
dit Woonmagazine en de tentoonstelling bij de Oudheidkamer vullen met alle documentatie en spullen die zo goed bewaard zijn
gebleven.
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tingssector was een pré. Sinds de omzetting van het bestuursmodel in 2012 is de heer Kouters Directeur-bestuurder.

André Los (Directeur)

De heer Ton van Oeveren
De heer Van Oeveren kwam al jarenlang bij de gemeente
Albrandswaard en WBV Poortugaal als accountant. Vanwege zijn
gedegen financiële kennis en ervaring met woningcorporaties werd
hij in eerste instantie gevraagd om de financiële taken over te
nemen. Al snel bleek dat de heer Los gebruik wilde maken van de
VUT-regeling en nam hij in 2001 de functie van directeur over. Na
een aantal jaren werkzaam als directeur wilde hij graag minder
uren gaan werken, maar bleef als financieel adviseur tot 2012
werkzaam.

Links Ton van Oeveren en rechts Ton Kuiper (voorzitter van
het Bestuur van stichting WISH)

De heer René Kouters
Nadat de heer Van Oeveren had aangegeven minder te willen gaan
werken, moest worden gezocht naar vervanging. Vanwege alle
verandering in de woningcorporatiesector werd via een extern
wervingsbureau gezocht naar een nieuwe directeur met ervaring in
de volkshuisvesting. Na diverse gesprekken met het Bestuur en
medewerkers is sinds 1 februari 2009 de heer Kouters werkzaam
als nieuwe directeur. Zijn ervaring met kleine woningcorporaties en
het opbouwen en onderhouden van netwerken in de volkshuisves12 - april 2018

Medewerkers
WBV Poortugaal is ooit begonnen met 2 medewerkers, inmiddels
zijn we met 12 medewerkers (inclusief Directeur-bestuurder). In
het verleden bestond de Raad van Commissarissen en het Bestuur
uit meerdere mensen. Onze huidige 3 leden van de Raad van
Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op de Directeur-bestuurder. De uitvoeringstaken zijn doorgeschoven naar de Directeur-bestuurder en medewerkers. Ook wij hebben te maken met alle wet- en regelgeving
waaraan wij, in gelijke mate als de grote woningcorporaties, moeten voldoen.
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers voldoen aan de 3
kernwaarden (betrouwbaar, betrokken en benaderbaar) van WBV
Poortugaal. Deze kernwaarden komen uit de woorden die huurders
vaak hebben genoemd bij het USP onderzoek in 2012. Hierin werd
toen één woord gevraagd waaraan huurders dachten als ze de
naam WBV Poortugaal zagen staan.

Een foto van de huidige Directeur-bestuurder en medewerkers v.l.n.r. achterste rij: Angelique de Knegt, Lisette van
Wingerden, Debby Brasser-Verhagen, Edith Papavoine,
Huib van Heusden en René Kouters. Middelste rij: Marja
van Rosmalen-van Assendelft, Brenda Burgmans-Luiten,
Petra van der Giessen en Conny Overeem. Onderste rij:
Sonja Mulders en Robèrt de Baat.

Kantoor
Tot 1977 vonden alle werkzaamheden plaats vanuit het woonhuis
van de heer Rooimans. Vanaf 1977 werd een woning aan de
Boezemstraat 4 gebruikt als kantoor. In 1988 zijn de medewerkers
vanuit de Boezemstraat na een verbouwing ingetrokken in het
voormalige pand van de gemeente aan de Dorpsstaat 80. Daar zitten we nu nog steeds. In 2017 is ons pand intern verbouwd en
aangepast aan de huidige tijd.

Tijdslijn organisatie
Organisatie
1918
19 april 1918 oprichting WBV Poortugaal
1918-1976 Vergaderingen thuis bij de familie Rooimans
1968
19 april 50-jarig bestaan
1977
Kantoor in een woning aan de Boezemstraat 4
1977	Eerste 2 parttime medewerkers in dienst (administratrice A. van der Wal-Bijlsma en een onderhoudsman A. in ‘t Veld)
1979-2001 André Los directeur
1988
Verhuizing naar kantoor aan de Dorpsstraat 80
1989
Eerste computer werd aangeschaft
1993
19 april 75-jarig bestaan

Onze medewerker Huib van Heusden is 1 april 1998 in dienst
gekomen en was dus op 1 april 2018 precies 20 jaar in dienst
Bij WBV Poortugaal.
Wil jij je in het kort voorstellen?
Ik ben Huib van Heusden, 53 jaar en geboren in Rotterdam.
Ik woon inmiddels alweer 25 jaar in Poortugaal. Sinds mijn
26ste werk ik in de woningcorporatiesector. Ooit ben ik
gestart bij het Woningbedrijf Rotterdam (nu Woonstad
Rotterdam).
Op 1 april 1998 ben je in dienst gekomen bij
WBV Poortugaal. Kan je vertellen hoe jouw
sollicitatiegesprek ging? En met wie het
sollicitatiegesprek was.
Via een wederzijdse relatie kreeg ik op een vrijdag te horen dat er een vacature was voor
opzichter bij WBV Poortugaal. Op zondag heb ik
de handgeschreven sollicitatiebrief in de brievenbus van het kantoor gegooid. Op maandagmiddag was al direct het eerste gesprek met
toenmalig directeur André Los en Hans van Dijk
(hoofd technische dienst). Nog dezelfde week
kwamen we tot een akkoord en werd afgesproken dat ik op 1 april 1998 in dienst zou komen
bij WBV Poortugaal. Ik werkte op dat moment bij
Woonstichting de Zes Kernen in Abbenbroek en moest
die baan opzeggen.
Hoeveel medewerkers waren er toen in dienst?
In 1998 werkten er in totaal 5 medewerkers, waarvan 4
fulltime en 1 parttime. De directeur, 2 dames op de administratie en 2 heren op de afdeling techniek.
Wat is je functie en wat voor werkzaamheden
doe je nu?
Ik werk als manager Techniek en ontwikkeling. Dit is een
prachtige titel voor iemand die in de praktijk alles doet wat te
maken heeft met techniek. Dit gaat van een klemmende deur
tot aan het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten.
Wat vind je het leukst aan je werk?
De omgang en contacten met huurders en collega’s. Het
meedenken over het oplossen van problemen en daar waar

2001-2009 Ton van Oeveren directeur
2006
Nieuw logo, eigen Woonmagazine en website
2009
René Kouters directeur
2012	Omzetting bestuursmodel. Het Bestuur neemt
afscheid en René Kouters wordt Directeurbestuurder.
2013
Oprichting Klankbordgroep
2015
Nieuwe website
2017
Verbouwing kantoor
2018
19 april 2018 officieel het 100-jarig bestaan
2018
Nieuwe huisstijl Woonmagazine

mogelijk het helpen van mensen. En daarnaast eigenlijk alles
wat met techniek te maken heeft.
WBV Poortugaal bestaat 100 jaar. Wat zijn jouw
herinneringen?
Mijn herinneringen gaan niet verder terug dan de afgelopen
20 jaar. In deze periode heb ik de organisatie zien groeien,
zowel kwalitatief als kwantitatief. Wel is de bevolkingssamenstelling de afgelopen jaren veranderd, maar dit was 20 jaar
geleden al niet anders. Alleen waren het toen voornamelijk
mensen uit Rotterdam, die net als ik, graag in Albrandswaard
wilden komen wonen.
Wat vind je dat WBV Poortugaal uniek maakt?
Doordat we een relatief kleine organisatie zijn met een
kleine 1200 woningen kennen wij (bijna) al onze huurders persoonlijk. Dit maakt ons een laagdrempelige organisatie. Onze huurders hoeven bij klachten en vragen niet
te bellen met een onpersoonlijk klantcontactcentrum, maar
kunnen nog direct de juiste medewerker aan de telefoon
krijgen of langs komen voor een persoonlijk gesprek. Dit is
iets wat je bij steeds minder organisaties ziet. Ik merk, hoor
en voel dat huurders dit nog steeds zeer op prijs stellen.
Ondanks dat we niet alle problemen kunnen oplossen en
overal “JA” op kunnen zeggen.
Hoe zie je de toekomst van WBV Poortugaal?
Ik zie de toekomst van WBV Poortugaal rooskleurig in.
Ondanks de enorme wet- en regeldruk vanuit Den
Haag hebben wij bewezen klaar te zijn voor de toekomst. Onze plannen voor de komende jaren zijn
verwerkt in het Koersplan dat al onze huurders in
2017 hebben ontvangen en ook op onze website
staat. Ik ben van mening dat onze huurders er niet
op vooruit zouden gaan als WBV Poortugaal zou
opgaan in een grotere woningcorporatie uit Rotterdam of
omgeving. Door onze organisatie steeds verder te blijven
professionaliseren, goed te luisteren en in gesprek te blijven
met onze huurders is hier geen sprake van of noodzaak voor.
Dit alles maakt dat ik trots ben op de organisatie en ons
woningbezit. Ik hoop dan ook nog de nodige jaren mijn
“steentje te mogen bijdragen” aan de sociale woningbouw in
Albrandswaard.
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Wist je dat?
• Ons kantoor op de gemeentelijke monumentenlijst staat?
• De leilinden voor ons kantoor een cadeau zijn geweest van de gemeente
Albrandswaard voor ons 75-jarig bestaan in 1993?
• Wij nog steeds een scheef raam hebben in ons kantoor waar ooit de doorgang
was naar de portocabins. Hierin was vroeger de afdeling sociale zaken van de
gemeente Albrandswaard gevestigd.
• Wij een meerpaal ter nagedachtenis aan Arie Vermaas in onze tuin hebben
staan?
• Wij in het pand ‘De Dyckgraaf’ een vergaderruimte hebben?
• Het kantoor in 2014 helemaal opnieuw is gevoegd en in 2017 van binnen is
opgeknapt?
• Huib van Heusden op 1 april alweer 20 jaar in dienst was bij WBV Poortugaal?
• Debby Brasser-Verhagen als 17 jarig meisje op 1 januari 2001 was begonnen
bij WBV Poortugaal?
• We dit jaar alweer 30 jaar in ons huidige kantoorpand gehuisvest zijn?

Samenwerkingen
Samenwerking is en blijft voor ons altijd een heel belangrijk
onderdeel. We doen dit vaak al jarenlang samen met de gemeente
Albrandswaard, onze aannemers/leveranciers, collega-woning
corporaties en al onze andere belanghouders.
Prestatieafspraken
Op 1 februari 2018 hebben de gemeente en de corporaties de
gezamenlijke prestatieafspraken getekend ter uitvoering van de
Woonvisie Albrandswaard 2016-2025. De gemeente en de corporaties zetten zich o.a. in voor voldoende woningen van een goede
kwaliteit. De prestatieafspraken gelden voor 2018, maar geven
eveneens een doorkijk naar de periode daarna.

Namen v.l.n.r. Peter van Lieshout (Havensteder),
René Kouters (WBV Poortugaal), Jacqueline de Leeuwe
(gemeente Albrandswaard), Alfred van den Bosch
(Woonvisie).
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Tuinenactie Zantelwijk
Op 22 februari 2018 is een inloopspreekuur geweest waarbij bewoners van de Zantelwijk wensen en ideeën over de wijk aan de
gemeente Albrandswaard en WBV Poortugaal kenbaar konden
maken. In de week van 5 maart werden de acties uitgevoerd en
stond in de wijk een container waar eenmalig gratis het grofvuil
kon werden afgevoerd.

1918 - 2018

Activiteitenplanning
Hieronder kunt u lezen welke activiteiten we in het afgelopen
kwartaal hebben georganiseerd en wat nog staat te gebeuren in
het kader van 100 jaar WBV Poortugaal.
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Algemene Vergadering 18 april 2018
Op woensdag 18 april wordt de Algemene Vergadering gehouden.
Deze vergadering heeft een feestelijk tintje. De persoonlijke uitnodiging hiervoor heeft u reeds ontvangen.

Contractnummer is lotnummer
In dit jubileumjaar spelen alle
huurders elke maand mee in
een verloting. Het nummer
van het huurcontract is het lotnummer. René Kouters trekt
elke maand uit alle contractnummer het winnende lot. Wij
verzamelen en verwerken in
het kader van de puzzel de
naam en adresgegevens van
de inzender. Dit om contact op
te kunnen nemen met de winnaar. De naam van de winnaar wordt
in het volgende Woonmagazine gepubliceerd.
Januari 2018: de heer F. Kroll uit Poortugaal
Februari 2018: de heer Y.J. Balentin uit Poortugaal
Maart 2018: de heer F. Alsabbagh uit Poortugaal
De tentoonstelling 100
jaar WBV Poortugaal
Vanaf 17 februari tot juni
2018 is de tentoonstelling
getiteld ‘100 jaar dicht bij
huis’ te zien in de
Oudheidkamer Rhoon en
Poortugaal. De foto’s en voorwerpen geven een kijkje in de
historie van de vereniging. De
Oudheidkamer is aan de
Dorpsstraat 27 in Poortugaal
en geopend op zaterdag van 2
tot 5 uur. Toegang gratis.

19 april 2018
Op deze dag bestaat WBV Poortugaal 100 jaar. Op deze dag is ons
kantoor gesloten. De Directeur-bestuurder, de Raad van
Commissarissen en alle medewerkers gaan ’s middags de wijken in
om bij alle huurders een kleine attentie te brengen. U ontvangt de
attentie in uw brievenbus.
Attentie in uw brievenbus
Zet het potje op een schoteltje. Doe het turftablet in het potje en
giet er water overheen totdat het turfblokje opgelost is en aarde
ontstaat. Vul het potje met 2/3 van de aarde, druk de zaadjes licht
in de aarde en bedek dit met de rest van de aarde.
Zet de potjes op een lichte en warmere plek, bij voorkeur op de
vensterbank maar niet direct op een hete radiator. Zorg ervoor dat
het potje niet uitdroogt, maar te nat vinden ze ook niet fijn. Zodra
de plantjes groot genoeg zijn, zet ze in een grotere pot met normale tuinaarde of in de volle grond in de tuin. Of meteen gebruiken
in de keuken. De plantjes zijn winterhard maar verdragen geen
strenge vorst.
Doorlopend 2018
Maandelijks in 2018 Het huurcontractnummer is lotnummer verlotingen voor een cadeaubon van Intratuin.
Per kwartaal
Per maand
17 februari t/m juni

Een taart voor de beste buur.

Tentoonstelling ‘Woningbouwvereniging
Poortugaal 100 jaar dicht bij huis!’
Iedere zaterdag van 2-5 uur in de
Oudheidkamer, Dorpsstraat 27 te Poortugaal.
Toegang gratis.

Een taart voor de beste buur
U kent ze vast in uw omgeving: mensen die altijd klaarstaan voor anderen of voor de
buurt. Mensen die op eigen
initiatief de buurt netjes houden, hun buren helpen met de
boodschappen, omdat ze het
zelf niet meer kunnen of mensen die op een andere manier
de belangen van de buurt
behartigen.
Oftewel ‘die mensen’ die actief betrokken zijn bij hun buurt en
medebewoners. Mevrouw G.M. Kramer-van Barneveld is als beste
buur opgegeven voor deze rubriek door mevrouw J. de Korte-van
Bennekom. Wij hebben dan ook bij mevrouw De Korte-van
Bennekom thuis afgesproken om de taarten te overhandigen.
In 1968 zijn zij op het huidige adres gaan wonen en al bijna 50 jaar
beste buren. Mevrouw De Korte-van Bennekom heeft een goede
buur aan mevrouw Kramer-van Barneveld en zij staan altijd voor
elkaar klaar.

April

Extra dikke uitgave Woonmagazine met oude
foto’s/verhalen. Met kleurplaat die kinderen
kunnen kleuren en inleveren op kantoor en
de winnaars krijgen een presentje.

18 april

Voorjaarseditie Algemene Vergadering in de
Brinkhoeve met een feestelijk tintje.

19 april

Officieel 100-jarig bestaan. Wij komen in de
middag een kleine attentie brengen bij onze
huurders.

September

Woonmagazine

12 september

Najaarseditie Algemene Vergadering in de
Brinkhoeve.

6 oktober 2018

Dag van het huren (open dag kantoor).

December

Woonmagazine
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Onze Koers

In onze omgeving is de afgelopen jaren veel veranderd.
Tegelijkertijd is ook veel hetzelfde gebleven. Zo vinden we nog
steeds dezelfde zaken belangrijk: betaalbaarheid, goed onder-

houd, tevreden huurders en samenwerking. En dat is ook de
afgelopen jaren onze insteek geweest: veranderen wat nodig is
en koesteren wat waardevol is.
Woningbouwvereniging Poortugaal staat dus niet stil. Wij blijven de interne organisatie verder ontwikkelen om te kunnen
blijven voldoen aan de vragen vanuit onze omgeving. We zijn
trots wat de organisatie de afgelopen jaren heeft bereikt en op
ons goed onderhouden woningbezit. En natuurlijk is en blijven
onze huidige huurders en toekomstige huurders het belangrijkst. Wij blijven doen wat we altijd al deden; zorgen voor
goede en betaalbare huisvesting in een dorpse setting voor
huishoudens die onze woningen nodig hebben.
In deze uitgebreide editie van het Woonmagazine hebben wij
geprobeerd de geschiedenis van WBV Poortugaal in het kort en
zo goed mogelijk weer te geven. In ons Koersplan ‘Op weg naar
toekomstbestendige vernieuwing 2017-2020’ staan onze speerpunten voor de komende jaren.
Namens de Raad van Commissarissen, Directeur-bestuurder en
alle medewerkers hopen we dat u met plezier dit
Woonmagazine heeft gelezen en als het aan ons ligt op naar de
volgende 100 jaar!

Kleurplaat actie
Doe mee met onze kleurplaatactie. Je kan de kleurplaat inkleuren
en afgeven of opsturen. Onder de mooiste en origineelste inzenders verloten we leuke prijzen! Per persoon mag 1 kleurplaat worden ingezonden.

Wij verzamelen en verwerken in het kader van de kleurplaat de
naam en adresgegevens van de inzender. Dit om contact op te
kunnen nemen met de winnaar. De namen van de winnaars worden in het Woonmagazine van september gepubliceerd.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:
Je kunt de kleurplaat in een envelop met postzegel sturen naar Woningbouwvereniging Poortugaal, Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal.
Of inleveren op het kantoor van Woningbouwvereniging Poortugaal. Graag uiterlijk 1 juli 2018.

16 - april 2018

e
k
u
e
l
n
Kleur de k
e
e
n
i
w
n
e
n
leurplaat mooi i

>
!
prijs

april 2018 - 17

Jubileumpuzzel

Win een cadeaubon van €25,- van De Buytenhof
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Prijs is niet inwisselbaar tegen contanten!
Mijn gegevens:
Naam: �����������������������������������������������
Adres: �����������������������������������������������
Postcode: ��������������������������������������������
Woonplaats: ������������������������������������������
Telefoon: ���������������������������������������������
Knip deze bon uit en stuur deze voor 1 juli 2018 in een envelop met
postzegel naar Woningbouwvereniging Poortugaal, Dorpsstraat 80,
3171 EH Poortugaal.

U kunt de bon ook inleveren op het kantoor van
Woningbouwvereniging Poortugaal, of uw oplossing mailen
naar info@wbvpoortugaal.nl. Vergeet dan niet uw naam en
adresgegevens duidelijk te vermelden. Succes!
Wij verzamelen en verwerken in het kader van de puzzel de naam
en adresgegevens van de inzender. Dit om contact op te kunnen
nemen met de winnaar. De naam van de winnaar wordt in het volgende Woonmagazine gepubliceerd.
Naam winnaar editie nr. 3 december 2017: mevrouw T. Wolfert
Oplossing: Kerstster
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Bereikbaarheid, onderhoud en andere vragen
Voor de volledigheid geven we u onderstaand nog eens een overzicht van alle belangrijke
gegevens op het gebied van onderhoud, reparaties en andere vraagstukken. Een
geheugensteuntje, wie heeft u wanneer nodig en wanneer zijn ze bereikbaar?
Openingstijden kantoor
Maandag t/m vrijdag

Dorpsstraat 80
9.00 – 12.00 uur

Dinsdagmiddag

14.00 – 16.00 uur

Telefonische bereikbaarheid kantoor

010 - 501 20 00

Maandag t/m donderdag

8.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur

Vrijdag

8.30 – 12.00 uur

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken en andere
vragen van technische aard aan
de medewerkers van de technische
dienst:
maandag t/m vrijdag

010 - 501 20 00
8.30 – 10.00 uur

Reparatieverzoeken gemeld voor 10.00 uur worden dezelfde dag in behandeling genomen.

Storingen centrale verwarmings
installatie of warmwatervoorziening

Poortugaal: Energiewacht 0800 - 03 88
Essendael: Giesbers & v/d Graaf 088 - 298 02 98

Glasbreuk
(indien u via de huureen glas
verzekering heeft afgesloten)

Centraal Beheer Achmea
0800 - 022 99 55

Schoonmaken dakgoot en schoorsteen/ventilatiekanalen
Het schoonmaken van dakgoten en schoorsteen en/of ventilatiekanalen van de
woning behoort tot de verplichtingen van de huurder. Voor deze werkzaamheden
worden ladders in bruikleen gegeven. Deze ladders zijn na telefonische
afspraak beschikbaar.
Lenen tuingereedschap
Na telefonische afspraak tijdens kantooruren kunt u (gratis) tuingereedschap lenen:
010 - 501 20 00

Noodnummer Woningbouwvereniging Poortugaal
06 - 51 98 67 02
In geval van calamiteiten buiten
kantoortijden kunt u het noodnummer
gebruiken. Onder calamiteiten wordt
verstaan:
• Brand
• Inbraak
• Ernstige lekkages
• Verstopte riolering
• Stormschade
• Problemen m.b.t. gas en elektra
Indien niet direct wordt opgenomen
dan kunt u de voicemail inspreken.
U wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld.

De ladders zijn na telefonische
afspraak beschikbaar op de
onderstaande adressen:
J. Groenenboom
Van Leeuwenhoekstraat 5
010 - 501 80 03
Woningbouwvereniging Poortugaal
Dorpsstraat 80
010 - 501 20 00
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