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Kerstsfeer in de straat
Is uw tuin, balkon of raam echt een sfeer-
maker? Wij zien graag de foto’s. Stuur deze 
dan in. Per post naar WBV Poortugaal, 
Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal of stuur 
een e-mail naar: info@wbvpoortugaal.nl.

Sluiting kantoor 
rond de feestdagen 
2018/2019
Het kantoor van WBV Poortugaal is 
gesloten van vrijdag 21 december 2018 
t/m dinsdag 1 januari 2019.

In geval van calamiteiten tijdens deze 
sluiting kunt u het noodnummer gebrui-
ken. Informatie hierover staat op de ach-
terzijde van het Woonmagazine. 
Op woensdag 2 januari 2019 kunt u ons 
weer telefonisch bereiken vanaf 8.30 uur 
en is ons kantoor om 
9.00 uur geopend.
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Terugkijken op de 
Algemene Vergadering/
korte samenvatting 
Op 12 september 2018 vond de 2e Algemene Vergadering (AV) plaats in 
‘de Brinkhoeve’ in Poortugaal. De voorzitter opende na de koffie de vergadering. 
De voorzitter heette iedereen welkom en stelde Eelco van Dongen voor. Eelco 
volgt Conny Overeem op in de functie van medewerker Sociaal beheer. Na het 
doorlopen van de agenda werd het verslag van de vorige vergadering vastgesteld. 

De voorzitter meldde dat door invoering van de wet op de privacy, Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), bij het stellen van vragen geen namen en adresgegevens 
meer worden genoteerd. Lees verder op pagina 3
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Aan het woord… 
René Kouters
De laatste ontwikkelingen binnen Woningbouwvereniging Poortugaal.

Prestatieafspraken en voornemens 
2019
De prestatieafspraken voor 2019 en 2020 
met de gemeente Albrandswaard worden 
mogelijk dit jaar nog officieel ondertekend. 
Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering 
van deze en de al eerder gemaakte 
afspraken. 

Dag van het huren
Ontmoeting tijdens de ‘Dag van het Huren’ 
op 6 oktober 2018 bij WBV Poortugaal. 
WBV Poortugaal deed dit jaar, vanwege het 
jubileumjaar, mee aan de ‘Dag van het 
Huren’. Iedereen was welkom om het 
opgeknapte kantoor te zien! Je kon in 
gesprek gaan met onze Raad van Commis-
sarissen, Directeur-bestuurder of mede-
werkers. Voor de (klein)kinderen was 
Clown Funny aanwezig. 

100-jarig bestaan
Het jubileumjaar is helaas bijna ten einde. 
In deze editie vindt u foto’s en artikelen van 
de activiteiten die we in het kader van het 
jubileum hebben georganiseerd. 

Aftreden Jan Kranenburg
Na 8 jaar trad Jan Kranenburg eind novem-
ber af als lid van onze Raad van 

Commissarissen. De heer Kranenburg heeft 
zich jarenlang ingezet als huurderscommis-
saris voor WBV Poortugaal. Zijn inzet, des-
kundigheid en inzicht gaan wij zeker mis-
sen. Wij bedanken hem voor zijn inzet.

Statuten 
Zoals al in eerder in het Woonmagazine is 
aangegeven, moeten de statuten van WBV 
Poortugaal voor 01-01-2019 worden aan-
gepast om te voldoen aan alle eisen die de 
Veegwet Wonen stelt. Tijdens de Algemene 
Vergadering van 12 september 2018 is 
unaniem besloten om de statuten te wijzi-
gen volgens het concept dat aan de Alge-
mene Vergadering is voorgelegd. De Rijks-
overheid heeft in november goedkeuring 
gegeven voor de wijziging van onze statu-
ten. De statuten zullen eind december bij 
de notaris passeren.

Vacature huurderscommissaris
Na uitvoerige selectie is gekozen voor een 
kandidaat RvC lid. In de Woningwet is vast-
gelegd dat woningcorporaties voorgeno-
men benoemingen of herbenoemingen van 
bestuurders en commissarissen voor een 
zienswijze moeten voorleggen aan de 
Autoriteit Woningcorporaties. De AW voert 
voor die zienswijze een toets op de 
geschiktheid en betrouwbaarheid van de 
beoogde kandidaten uit. De kandidaat 
doorloopt nu deze procedure. Wij hopen 
hem op korte termijn te kunnen 
benoemen. 

Vorst 
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt 
zeker voor de watermeter, de hoofdkraan 
en de waterleidingen in uw huis: voorkom 
dat ze tijdens de vrieskou bevriezen. De 
schade en het herstel van gesprongen lei-
dingen kost geld dat u liever aan andere 
dingen zou willen besteden.

Laat niet zomaar iemand binnen
Helaas heeft niet iedereen die bij u aanbelt 
goede bedoelingen. Sommige mensen pro-
beren u aan de deur op te lichten of het 
huis binnen te komen om iets te stelen. Het 
is dan ook verstandig om naar legitimatie 
te vragen en die goed te controleren. Heeft 
u twijfels of partijen namens WBV Poortu-
gaal langskomen, neem dan eerst contact 
met ons op voordat u ze binnenlaat. 

Ventileren en stoken
Bewoners, huisdieren en planten zorgen 
samen voor zo’n 10 liter vocht per dag in 
een woning. Dit vocht  ontstaat door dou-
chen, koken, planten en drogen van was-
goed. Om vocht af te voeren kunt u het 
beste 24 uur per dag ventileren. Op deze 
manier voorkomt u gezondheidsklachten 
en bespaart u stookkosten. U denkt mis-
schien ‘als ik ventileer dan verspil ik ener-
gie’. Het tegendeel is waar. In een goed 
geventileerde woning is de lucht relatief 
droog en droge lucht opwarmen kost min-
der energie dan het opwarmen van voch-
tige lucht.

In ons informatieboekje over ventileren, 
vocht en schimmel kunt u allerlei tips en 
adviezen terugvinden. Het informatie-
boekje staat op onze website en is op aan-
vraag op papier verkrijgbaar. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit 
Woonmagazine. Tenslotte wil ik iedereen 
fijne feestdagen wensen!

René Kouters
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Vervolg van pagina 1

Terugblik en vooruitblik
De Directeur-bestuurder René Kouters nam 
de leden mee in de terugblik en vooruitblik. 
WBV Poortugaal is halverwege het Koers-
plan 2017-2020. In 2017 is de Veegwet 
ingevoerd in de organisatie en daardoor 
heeft WBV Poortugaal de statuten weer 
aangepast. In 2017 heeft de AV toestem-
ming gegeven aan de Klankbordgroep om 
schriftelijk adviesrecht van de Raad van 
Commissarissen te bespreken in de 
Klankbordgroep. 

In 2017 zijn 47 van de bijna 1200 wonin-
gen leeggekomen. 10 woningen zijn toege-
wezen aan inwoners van Albrandswaard. 
Gemiddeld kwamen op de advertenties via 
Woonnet Rijnmond 221 reacties.
In diverse complexen is onderhoud 
gepleegd, zoals vervanging van keuken-
blokken, badkamers en toiletten. Het hang- 
en sluitwerk is in 308 woningen aangepast. 
Ook zijn rookmelders geplaatst. Het Certifi-
caat Veilige Woning is verkregen of met 10 
jaar verlengd.

Nieuwbouwplannen
De heer Kouters gaf aan dat de plannen 
voor nieuwbouwwoningen in het centrum 
van Poortugaal niet door konden gaan. De 
gemeente heeft besloten om geen sociale 
huurwoningen te laten bouwen in het cen-
trum. WBV Poortugaal zocht naar andere 
mogelijkheden. Het gebied van de noord-
kant van de Emmastraat, tegenover de 
parkeerplaatsen voor supermarkt Aldi was 
kostentechnisch niet haalbaar. Met een 

nieuwe gemeenteraad en een nieuw col-
lege van B en W en het coalitieakkoord 
hoopt de heer Kouters dat er hernieuwde 
aandacht is voor sociale nieuwbouw. 

Financiën
De heer Kouters gaf aan de hand van 
diverse sheets de financiën weer. De 
inkomsten en uitgaven werden per onder-
deel toegelicht. In 2018 bedroeg de huur-
verhoging per 1 juli gemiddeld 2,1 %. De 
totale huurstijging in 2018 gaat naar 2,4 % 
als gevolg van de huurharmonisatie. Voor 
2019 en daarna is een geringe stijging 
ingeboekt. 

Schutskooiwijk
Ook gaf de heer Kouters een vooruitblik 
2018 en volgende jaren. De bewoners van 
de Schutskooiwijk hebben een brief ont-
vangen met de huidige stand van zaken. In 
de komende jaren wil WBV Poortugaal ver-
schillende opties onderzoeken. Om zo in 
2020 een plan te presenteren over wat en 
wanneer WBV Poortugaal iets met de 
woningen gaat doen. De bewoners worden 
tijdens het traject geïnformeerd en 
betrokken. 

Duurzaamheid
WBV Poortugaal wil een inhaalslag maken 
met na-isolatie door werkzaamheden van 
2020 naar 2019 te halen. Hierdoor kan 
WBV Poortugaal eerder met verduurza-
mingsmaatregelen beginnen. De huurwo-
ningenvoorraad moet aan de nieuwe eisen 
worden aangepast. Isolatie van de buiten-
schil is daarin een eerste stap. Om de isola-
tie te optimaliseren en het energieverbruik 
te minimaliseren is gedurende 32 jaar, elk 
jaar gemiddeld 1 miljoen euro nodig tot 
2050. De heer Kouters gaf aan dat WBV 
Poortugaal voor verduurzamen een gema-
tigde en verantwoorde aanpak wil die 
betaalbaar is voor de huurders, omdat 

investeringen kunnen leiden tot eventuele 
huurverhogingen. Zo kan het aanbrengen 
van zonnepanelen ook leiden tot een 
hogere WOZ waarde. WBV Poortugaal wil 
een pilotproject starten om met een 
beperkt aantal bestaande woningen erva-
ring op te doen.

Nieuwe statuten
De aanpassingen in de statuten zijn door 
de aanwezigen vastgesteld.

Werving huurderscommissaris                                                                                                                    
De voorzitter gaf aan dat in maart 2018 is 
gestart met de werving van een nieuwe 
huurderscommissaris met kennis van vast-
goed, zorg en projecten. De huidige com-
missaris, de heer Kranenburg, treedt eind 
november af. Vanuit de huurders is een 
kandidaat voorgedragen. Na een gesprek 
met een onafhankelijke commissie bleek 
dat de kandidaat niet aan het gestelde pro-
fiel voldeed. 15 kandidaten hebben gesolli-
citeerd op de vacature geplaatst in lokale 
kranten. 

De voorzitter bedankt de heer Kranenburg 
voor zijn inzet in de Raad van 
Commissarissen.

Klankbordgroep en evaluatie van het 
schriftelijk adviesrecht  
De voorzitter zei namens de RvC erg blij te 
zijn met de grote inzet, de deskundigheid 
en betrokkenheid van de Klankbordgroep. 
De aanwezigen op de AV stemden in om 
het mandaat adviesrecht voor nog een jaar 
over te dragen aan de Klankbordgroep. 
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Welkom bij de Algemene Vergadering 
12 september 2018

Terugblik en vooruitblik:
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De heer Harmsen, lid van de Klankbordgroep, informeerde de aan-
wezigen over de bijeenkomsten van de Klankbordgroep. Per jaar 
worden 4 bijeenkomsten gehouden met een onafhankelijke voor-
zitter. De vergaderpunten en stukken worden eerder verspreid. In 
de week voor de bijeenkomst komen de leden samen voor een 
vooroverleg. Voor ingewikkelde onderwerpen is de heer Kouters 
aanwezig om antwoord op vragen of uitleg te geven. De heer 
Harmsen bedankte de heer Kouters hiervoor. De heer Harmsen 
deed een oproep om zich aan te melden om het ledental uit te 
breiden naar 14.

Gastspreker wethouder Bas Boender
Na het welkom en een korte toelichting van de voorzitter was het 
woord aan Bas Boender, wethouder Ruimtelijke Ordening en 
Wonen. De heer Boender vertelde dat onder andere met WBV 
Poortugaal wordt samengewerkt om het dorpse karakter van 
Albrandswaard te behouden. Voor de wethouder een belangrijk 
uitgangspunt.
 
Op dit moment is de gemeente bezig met de omgevingsvisie. 
Hierin moet in grote lijnen worden aangegeven wat Albrandswaard 
belangrijk vindt voor de toekomst: wonen, bedrijvigheid en groen. 
De omgevingsvisie moet klaar zijn als in 2021 de omgevingswet 
wordt ingevoerd.

 
De heer Boender vertelde verder 
dat momenteel meerdere locaties 
onderzocht worden voor nieuw-
bouw. Voor het centrum zijn er al 
concrete plannen; daar zijn koopap-
partementen met o.a. een gezond-
heidscentrum gepland.
 
Op de vraag van de voorzitter 
waarom de heer Boender in de poli-
tiek is gegaan, antwoordde de wet-
houder dat hij graag het verschil wil 
maken. Ook wil hij zich sterk maken 

voor Albrandswaarders die op zoek zijn naar een woning, maar wel 
in Albrandswaard willen blijven wonen.

De heer Kouters gaf aan dat de menselijke maat ook bij WBV Poor-
tugaal centraal staat. De heer Kouters zei dat in de toekomst 
(levensloopbestendige) woningen worden gebouwd voor jongeren 
en ouderen. Uit uitonderzoek is gebleken dat ouderen tot 75 jaar 
liever niet willen verhuizen. Ouderen vanaf 75 jaar hebben, vaak 
vanuit fysieke problemen, behoefte heeft aan een andere vorm van 
huisvesting. Het verschil in huurprijs is vaak een struikelblok om te 
verhuizen. 

De voorzitter meldde dat op 6 oktober 2018, tijdens de Week tegen 
Eenzaamheid, het kantoor van WBV Poortugaal geopend is tussen 
13.00 en 15.00 uur en nodigde iedereen uit langs te komen.

De voorzitter bedankte alle leden en de heer Boender voor de aan-
wezigheid, inbreng en het vertrouwen. Na afloop kon men vragen 
stellen aan de medewerkers, Directeur-bestuurder, Raad van Com-
missarissen leden en Klankbordgroepleden. 

Op onze site www.wbvpoortugaal.nl/algemene-vergadering staat 
het concept verslag van de Algemene Vergadering. Dan kunt u het 
op uw gemak eens doorlezen. 

Bedankt voor uw aandacht!

Brand: zorg ervoor dat het niet zo ver komt!
Wist u dat bewoners die een woningbrand hebben meegemaakt na afloop vaak zeggen dat ze zelf beter hadden moeten 
opletten? De brandweer moet 7.000 keer per jaar uitrukken om branden te blussen. Het klinkt als een cliché, maar ook 
hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het goed om als bewoner bij de gevaren van brand stil te staan.

Waar rook is…
Een brand kan zich razendsnel ontwikkelen. 
Pas op met het gebruik van kaarsen. Ze 
staan gezellig, zeker in deze donkere dagen 
en tijdens de feestdagen. Maar vergeet u 
ze te doven of staan ze in de buurt van 
brandbare materialen - zoals gordijnen - 
dan kan er makkelijk brand ontstaan. Zorg 
ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de 
buurt van de kaarsen kunnen komen. 
Plaats kaarsen altijd op een stevige onder-
grond zodat ze moeilijk om te stoten zijn.

Wat doet u bij brand?
Doe het volgende in geval van brand: 
• blijf rustig;
• waarschuw andere bewoners;
• vlucht via de afgesproken veilige route;
• sluit deuren en ramen;
•  verzamel buiten op een vooraf  

afgesproken plaats;
• bel 112;
•  bel het noodnummer 06-51 98 67 02  

van WBV Poortugaal



Beste buur
Oproep beste buur
In de 3e editie van het Woonmagazine 
2017 deden wij een oproep voor ́ de beste 
buur´. Omdat buren belangrijk zijn, wilden 
wij in ons jubileumjaar elk kwartaal een 
beste buur in het zonnetje zetten.  
Alle ingezonden reacties hebben wij 
doorgenomen. 

Teksten van de aanmelders
Zomaar een greep uit de teksten: ‘deze 
buur doet zo ontzettend veel voor de buurt, 
het is haast te veel om op te noemen’. ‘De 
voor- en achter tuinen van vele buren zien 
er piekfijn uit, dankzij onze buur’. ‘Als het 
nodig is, worden boodschappen gedaan 
voor de buurvrouw’. 

‘Het is een schat van een buur’ en ‘via “ons” 
paadje in onze achtertuinen wandelen we 
regelmatig bij elkaar aan om wat eten te 
brengen, gewoon gezellig bij te kletsen of 
juist ons hart even te luchten’. ‘Wij zijn al 
bijna 50 jaar buren en zij staat altijd klaar’’. 
‘Ze maken altijd een praatje met iedereen 
en ze weten veel over ons leuke dorp te 
vertellen, over andere tijden’. 

Uitreiking taart beste buur
Het is ons wel duidelijk dat het gezegde 
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ 
hier zeker opgaat. En het is mooi om te 
lezen dat in deze tijd saamhorigheid bij 
buren of buurten nog steeds aanwezig is. 
Uit alle genomineerden hebben wij door 
loting een keuze gemaakt. Aan de beste 
buur en de aanmelder hebben wij tijdens 
ons bezoek een taart uitgereikt. 
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Activiteiten in 2018
Hieronder kunt u lezen welke activiteiten in ons jubileumjaar jaar zijn georganiseerd.

Contractnummer is 
lotnummer
In dit jubileumjaar speel-
den alle huurders elke 
maand mee in een verlo-
ting. Het nummer van het 
huurcontract was het lot-
nummer. René Kouters trok 
elke maand uit alle con-
tractnummers het win-
nende lot. Over het hele 
jaar hebben wij 12 huur-
ders blij kunnen maken 
met een prijs.

 
Een taart voor de beste 
buur
In dit jubileumjaar hebben 
wij verschillende keren ‘een 
beste buur’ in het zonnetje 
gezet. Aan een buur die bij-
zonder is, iets speciaals 
heeft meegemaakt of 
gedaan voor de buren of de 
buurt, hebben wij een taart 
uitgereikt. Ook de aange-
ver heeft van ons een taart 
ontvangen. 

 
De tentoonstelling 100 
jaar WBV Poortugaal 
In de Oudheidkamer 
Rhoon en Poortugaal was 
van 7 februari tot eind juni 
2018 de tentoonstelling 
‘100 jaar dicht bij huis’ te 
zien. Met foto’s en voor-
werpen werd een kijkje 
gegeven in de historie van 
WBV Poortugaal.  

 
Algemene Vergadering 
12 september 2018
Op woensdag 12 septem-
ber 2018 is de 2e Alge-
mene Vergadering gehou-
den. In dit Woon magazine 
staat meer hierover.

 
 
19 april 2018 
Op donderdag 19 april 
2018 bestond WBV 
Poortugaal precies 100 
jaar. Op die dag zijn de 
directeur-bestuurder, de 
Raad van Commissarissen 
en alle medewerkers ’s 
middags de wijken 
ingegaan om bij al onze 
huurders een kleine 
attentie te bezorgen. 

18 april 2018
Op 18 april heeft de Alge-
mene Vergadering  
(AV) plaatsgevonden.  
Deze AV had een feestelijk 
tintje vanwege het 100-
jarig bestaan. Zo was er 
een quiz met leuke  
prijzen. 

1918 - 2018

1
0 a

r0 j a

Dag van het huren/open dag kantoor
Vanwege het jubileumjaar deed WBV Poortugaal mee aan de 
‘Dag van het Huren’ op 6 oktober 2018. Iedereen was welkom 
om het kantoor, de vergaderruimte en de tuin te bekijken. De 
koffie en thee met wat lekkers stond klaar en de (klein)kinderen 
werden vermaakt. Deze zaterdag was de laatste dag van de 
Week tegen Eenzaamheid.
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Bezoeken aan onze huurders
In het jubileumjaar van het 100-jarig bestaan van onze woningbouwvereniging heb ik met een collega in 2018 
bij vrijwel alle huurders die in 2018 40 jaar in hun huidige woning wonen een bezoekje afgelegd. We werden 
steeds hartelijk ontvangen en het initiatief van het bezoekje werd erg gewaardeerd. We kwamen dan ook niet 
met lege handen: een bosje bloemen, een cadeaukaart van de Plus en een bon voor enkele appelflappen. 

Als ik op de gesprekken terugkijk, dan ging het vaak over hoe fijn men de buurt 
vindt, maar dat er wel veranderingen merkbaar worden. Veel “oude” buren zijn 
inmiddels verhuisd. De saamhorigheid in de straat is er nog wel, maar op klei-
nere schaal aanwezig dan in de periode dat men 40 jaar geleden de intrek in de 
woning nam. Veelal als jong gezin in een kinderrijke buurt.

Vrijwel alle bewoners die we hebben gesproken, zijn het zestigste levensjaar al 
(ver) gepasseerd en wonen nog steeds in een eengezinswoning. Slechts een 
enkeling, zo viel mij op, heeft behoefte aan een kleinere woning, drempelloos 
en liefst zonder tuin. De tuin vormde voor meerdere bewoners van lieverlee 
toch wel een aandachtspunt. Het wordt soms te veel werk en je gaat met 75+ 
ook niet meer op een trapje staan om de heg te snoeien. 

Daarnaar gevraagd, gaven ook nogal wat bewoners aan niet met het idee van 
toekomstige huisvesting bezig te zijn, laat staan dat zij verhuisplannen hadden. 
Aan de ene kant een goed teken, aan de andere kant komt een verhuismoment 
dan mogelijk erg snel omdat de situatie daar op een gegeven moment ineens 
om vraagt. 

Daarom proberen wij daar waar mogelijk ons in te spannen voor vervangende 
en passende huisvesting, voor áls de vraag komt, wij u ook een woning kunnen 
aanbieden en u nog jarenlang prettig kunt wonen. 

Vanaf deze plaats wil ik alle bewoners nog vele fijne jaren in hun (nieuwe) 
woning toewensen. 

René Kouters
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WBV Poortugaal biedt huurders 
de mogelijkheid gebruik te maken 
van de doorstroomregeling.
Deze regeling is bedoeld om de doorstroming te verbeteren in Albrandswaard en geldt alleen als u een woning huurt bij 
WBV Poortugaal. U kunt uw woonwensen aan ons aangeven.  

Voorwaarden doorstroomregeling:
•  WBV Poortugaal bepaalt op het moment dat zij een opzegging van 

een woning ontvangt, of zij deze woning zal inzetten voor de 
doorstroomregeling.

•  Op het moment dat een woning wordt ingezet voor de doorstro-
omregeling, moet er altijd een huurwoning van WBV Poortugaal 
vrijkomen voor de woonruimteverdeling.

•  Aanvrager(s) voor de doorstroomregeling moeten ingeschreven 
staan bij WoonnetRijnmond.

•  De woning wordt toegewezen aan de woningzoekende met de 
langste inschrijfduur bij WoonnetRijnmond. 

•  Er mogen maximaal twee woningen bij betrokken zijn.
•  Er mag geen sprake zijn van huurachterstand of overlast. 
•  Het aanvraagformulier voor de doorstroomregeling met de inko-

mensverklaring(en) of aanslag(en) moet u aan ons opsturen.
•  Voordat er een officiële aanbieding wordt gedaan, vindt er een 

voorinspectie plaats in uw woning.  
•  Een nieuwe huurovereenkomst wordt voor minimaal 1 jaar 

aangegaan.

•  De huurprijs wordt aangepast naar het beleid van WBV 
Poortugaal.

•  Het aantal bewoners moet passen bij de woninggrootte.
•  Heeft u recht op huurtoeslag en gaat u verhuizen? Dan mogen wij 

u vanaf 1 januari 2016 alleen nog maar een woning tot een 
bepaalde kale huurprijs aanbieden. Dit heet ‘passend toewijzen’. *

•  Woningen met een kale huurprijs tot en met  € 720,42 (prijspeil 
2019) worden toegewezen aan huishoudens die een maximaal 
huishoudinkomen**hebben van  € 38.035,00 (prijspeil 2019) 

•  Is uw huishoudinkomen**gewijzigd en valt uw inkomen daardoor 
in een andere inkomensgroep? Stuurt u dan ook de meest recente 
loonstrook/uitkeringsspecificatie mee van de werkgever(s) en/of 
uitkeringsinstantie(s).

Huurprijzen 2019
1-2 persoonshuishoudens maximale kale huurprijs € 607,46
3- en meerpersoonshuishoudens maximale kale huurprijs € 651,03

* Passend toewijzen. Dit hangt af van de inkomensgroep waarin u valt. De inkomensgroep wordt bepaald door uw inkomen, de grootte van uw huishouden en uw leeftijd.

** Het huishoudinkomen is een optelsom van het inkomen van de aanvrager, eventuele partner en/of medebewoner(s) (zoals inwonende ouder, overige familie en  

overige bewoner). Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee voor de berekening van het huishoudinkomen.

Inkomensgrenzen 2019
Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

Jonger dan AOW leeftijd
€ 22.700,00
€ 30.825,00   

Ouder dan AOW leeftijd
€ 22.675,00
€ 30.800,00

WoonnetRijnmond is dé plek voor een nieuwe stek! Op WoonnetRijnmond.nl 
vindt u al het aanbod van de aangesloten corporaties in de regio Rotterdam. 

De corporaties adverteren 
hun aanbod op deze 
 gezamenlijke website. Het 
aanbod bestaat uit huur-
woningen, koopwoningen, 
bedrijfsruimtes, parkeer-
plaatsen en bergingen. 
Inschrijven kan al wanneer 
u minimaal 18 jaar oud 
bent, of uw partner minimaal 18 jaar is. 

18 jaar of ouder?
 Fix gelijk de inschrijving en bouw inschrijfduur op.
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Even kennismaken met… Eelco van Dongen
Op 10 september 2018 is Eelco van 
Dongen bij WBV Poortugaal in dienst 
gekomen als medewerker Sociaal 
beheer. In deze functie houdt Eelco 
zich bezig met individuele overlast. 

Hiervoor was Eelco Sociaal beheerder bij 
Regio Haaglanden. Een overstap naar een 
kleine organisatie, met een gemoedelijke 
werksfeer en waar snel kan worden 
geschakeld als dat nodig is, was voor Eelco 
een reden om te solliciteren bij WBV 
Poortugaal.

In zijn vrije tijd brengt Eelco veel tijd door 
op het water. Hij geeft training aan jonge 
honkbaltalenten. Zijn andere hobby’s zijn 
autoracen, lezen en lekker eten. 

Op bezoek bij…
Op bezoek bij onze huurders in de Warnaar in  
Poortugaal. We maken kennis met de heer en 
mevrouw Den Ouden. 

De heer en mevrouw Den Ouden wonen al meer dan 40 jaar 
in de woning aan de Warnaar. De heer Den Ouden is een 
geboren en getogen Poortugaler. Een leuk detail is dat hij al 
sinds zijn 3e jaar in een woning van WBV Poortugaal woont. 
Mevrouw den Ouden komt uit Rhoon. Zij hebben elkaar leren 
kennen in de plaatselijke disco. Toen de heer Den Ouden zich 
bij WBV Poortugaal had ingeschreven, ging het snel. In 1974 
werden de huizen aan de Warnaar gebouwd en zij kwamen 
daar voor in aanmerking. 

De heer Doudeijns, commissaris, kwam tijdens het klussen in 
de woning kijken en vroeg wanneer het stel ’s zou trouwen. 
Na de nodige klussen in de woning werd er getrouwd en kon-
den zij de woning betrekken. ‘Het huis is een paleisje’ aldus 
mevrouw Den Ouden. Het is een fijne, rustige buurt met veel 
groen. In de loop van de jaren is er veel veranderd. Buren 
verhuizen en nieuwe buren komen. Er zijn wel veranderingen, 
de saamhorigheid in de straat is er nog wel, maar vaak min-
der dan toen.

De heer Bastemeijer, de opa van de heer den Ouden, was een 
van de initiatiefnemers voor de oprichting van de woning-
bouwvereniging op 19 april 1918.

Bij de opening in 1988 van het nieuwe kantoor aan de Dorps-
straat in Poortugaal was mevrouw Van Wijnen-Bastemijer, de 
oma van de heer den Ouden, eregast. Zij onthulde het naam-
bord. Zij was ook de langstzittende huurder en heeft hiervoor 
een zilveren herinneringsbord ontvangen als bedankje.
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Help ons woonfraude tegen te gaan
Overvolle brievenbussen, gordijnen die altijd dicht zijn, vervuiling, nieuwe huurders die anoniem blijven: allemaal 
tekenen van woonfraude. Dit probleem beïnvloed uw woonplezier en maakt de wachttijden voor huurwoningen onnodig 
lang. We pakken woonfraude daarom actief aan en vragen daarbij uw hulp.

Wat is woonfraude? 
Bij woonfraude komt de huurder van een woning zijn huurovereen-
komst niet na. Mensen die volgens de regels een woning willen 
huren, worden hierdoor onnodig belemmerd. Daarnaast gaat 
woonfraude soms gepaard met overlast. Kortom, het heeft een 
negatieve invloed op uw leefbaarheid, veiligheid en woonkwaliteit.
 
Voorbeelden van woonfraude:
•  De huurder ruilt de woning met iemand anders zonder 

toestemming.
•  Onrechtmatige bewoning: de huurder verhuurt de woning zonder 

toestemming door aan een ander.  
Of hij verhuurt de kamers van de woning aan verschillende 
mensen.

•  Onrechtmatig gebruik: in de woning wordt hennep verbouwd, 
drugs verkocht of prostitutie gepleegd.

Signalen van woonfraude 
Regelmatig onderzoeken wij of er signalen zijn van woonfraude. 
Vaak helpt de gemeente ons hierbij, maar uw hulp is ook nodig. U 
herkent woonfraude aan verschillende signalen:
•  De huurder verhuist op vreemde tijden, bijvoorbeeld midden in de 

nacht.
•  De gordijnen zijn altijd dicht.
•  In de huurwoning brandt (vrijwel) nooit licht.
•  De woning wordt gebruikt als bedrijfsruimte.
•  De brievenbus zit vol. De huurder leegt hem bijna nooit.

•  De huurwoning en/of tuin maakt een verlaten indruk.
•  U ziet de auto of fiets van de huurder maar enkele keren per 

maand.
•  De nieuwe huurders blijven anoniem en maken niet graag een 

praatje.
•  U heeft de oude of huidige huurders al een tijd niet gezien.
•  Allerlei onbekende mensen lopen in en uit. Vaak tot laat in de 

nacht.
•  Bezoek staat vaak na een paar minuten weer buiten.
•  De ramen zijn afgeplakt.
•  De huurwoning is vochtiger dan voorheen.
•  U ruikt een doordringende geur van hennepplanten.
•  U hoort vreemde geluiden van transformatoren en ventilatoren.
•  De muren voelen op bepaalde tijden warm aan.

Let op deze zaken: dit kan betekenen dat er in de huurwoning hen-
nep wordt gekweekt.

Wist u dat…
•  De kans op brand, lekkage en kortsluiting bij kwekerijen groot is?
•  Buren vaak een vermoeden hebben dat er iets niet in orde is?
•  Diefstal, afpersing en geweld rond kwekerijen steeds vaker 

voorkomt?
•  Daders een strafblad, boete en stevige naheffingen krijgen?
•  De hoofdhuurder altijd verantwoordelijk blijft en opdraait voor de 

schade?
•  Woningbouwvereniging Poortugaal bij constatering van een hen-

nepkwekerij het huurcontract altijd beëindigt?

Vermoedt u woonfraude?
Herkent u één van de signalen of klopt er voor uw gevoel iets niet? 
Meld uw vermoedens van woonfraude dan direct bij ons op  
telefoonnummer 010-501 20 00 of stuur een e-mail naar:  
info@wbvpoortugaal.nl.
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De winnaar van de vorige editie/Sudoku uit het Woonmagazine van augustus 2018 is  
de heer H. van Leeuwen. Oplossing: 536987241/158734296.
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Noodnummer Woningbouw-
vereniging 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 

Woning bouw vereniging Poortugaal 
Dorpsstraat 80
010 - 501 20 00

Colofon 
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Woning bouw vereniging Poortugaal
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010 - 501 20 00
info@wbvpoortugaal.nl
www.wbvpoortugaal.nl
13e jaargang, nummer 3, 2018
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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 Dorpsstraat 80 

Maandag t/m donderdag 9:00 - 12:00 uur

Dinsdagmiddag 14:00 - 16:00 uur

Vrijdagochtend alleen op afspraak

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 mede -
werkers 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 088 - 555 30 00
Essendael:  Giesbers & v/d Graaf  

088 - 298 02 98

Glasbreuk 
(indien u via de huur  een 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 huur der. 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
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