
Na de start van het werk in oktober, is het alweer december. 
Natuurlijk de feestmaand van het jaar. Maar ondanks dat 
de feestdagen er misschien anders uitzien dit jaar, was er 
voldoende om te vieren: de eerste bewoners zijn uit logeren 
geweest in de logeerwoningen, de eerste woningen worden 
verwarmd met stadsverwarming en de verrassing van de Sint.  
In deze nieuwsbrief lees je hierover. 

Sint bracht wat lekkers
Ook de Sint reed dit jaar niet stilletjes de Korpersteijnflat voorbij. 
Hij bezorgde een stapel chocoladeletters. Bewonersconsulent 
Francisca mocht ze uitdelen en zag veel blije gezichten. 
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De eerste verbouwingservaringen.

Mevrouw de Klepper (80) woont al 16 jaar in de 
Korpersteijnflat. Toen de stadsverwarming in november 
werd geïnstalleerd, maakte mevrouw vijf dagen gebruik 
van de logeerwoning. We vroegen haar hoe dat was. 
 
‘Ik vond het niet erg om mijn huis uit te moeten, het is maar 
voor een paar dagen. Er staat een tv in de logeerwoning. En je 
kan zelf koken of eten opwarmen in de magnetron. Ik heb mijn 
laptop meegenomen, zo moet je jezelf een beetje vermaken.’
 
‘Wel vind ik dat de logeerwoning niet op senioren ingericht is. 
In een 55+-flat verwacht je dat wel. De bank heeft een lage 
zitting en er stond een kinderbed in. De eerste nacht heb 
ik op de bank moeten slapen. Daarna kreeg ik gelukkig een 
seniorenbed, dat je in hoogte kunt verstellen.’ 
 
‘De nieuwe verwarming wordt niet zo warm als de oude. 
Er zijn al mensen naar komen kijken. Volgens de aannemer 
komt het omdat er geen leidingen door het hele huis meer 
lopen. Daar had je ook nog warmte van. Nu hebben ze me 
aangeraden om de verwarming ’s nachts niet lager dan 19 
graden te zetten. Misschien is het iets waar we aan moeten 
wennen.’ 
 
‘Je moet er wel rekening mee houden dat je huis vies wordt 
door het werk. Mij was verteld dat er alleen wat stof op de 
lampen zou vallen. Maar alles zat onder de troep. Ik had 
gelukkig plastic over al mijn spullen gelegd. Maar dat hadden 
ze er al afgehaald, waardoor de hele vloer eronder zat. Dat 
heeft heel wat emmers sop gekost om weg te krijgen Dat het 
werk op de galerij rommel geeft, begrijp ik wel. Daar kunnen 
ze niks aan doen. Als het maar schoon wordt gemaakt als ze 
klaar zijn, dan ben ik tevreden.’

Meneer Boelen (70) woont sinds negen 
jaar in de flat. Zijn stiefvader woont een 
verdieping onder hem. Ook hem vroegen 
we hoe het in de logeerwoning ging. 

Hoe ging het in de logeerwoning? ‘Dat ging best. Er staat 
een televisie, banken en stoelen en twee schermlampen. 
En natuurlijk een bed. Je moet je eigen dekens, lakens 
en handdoeken meenemen. Mijn katten Chichi en Pinka 
mochten ook mee. Maar net als zij, ben ik liever in mijn 
eigen woning. Niet omdat de logeerwoning niet goed is, 
maar ik ben gehecht aan mijn huis. Ik lees daar graag, speel 
gitaar en kijk dvd’s van popconcerten. The Eagles en The 
Shadows, dat zijn m’n favorieten. Ik was blij dat we weer 
terug mochten’, aldus Boelen.

‘Ze zijn nog steeds bezig met het werk in de flat. Ik hoor 
het wel, maar ik heb er geen last van. Ik kijk ernaar uit dat 
de douche en keuken straks worden vernieuwd. Dat mogen 
ze van mij nu al komen doen. En ook fijn dat het balkon 
opgeknapt wordt, daar zit ik graag in de zomer.’

‘Dit gaan we beter doen’.

Projectleider Theo: ‘Zo’n verbouwing is ook niet niks. Je bent niet thuis en je huis 
wordt viezer dan normaal. Toch zijn we blij dat de logeerwoning prima is bevallen. 
Samen kunnen we zo veilig verbouwen. Dat nog belangrijker is geworden sinds 
strengere coronamaatregelen. 

Dat dingen beter kunnen, is voor ons belangrijk om te horen. De ervaringen van 
mevrouw Klepper en meneer Boelen bieden aanknopingspunten voor verbetering. 
Dit gaan we beter doen:’

•  In de logeerwoning staat voortaan altijd een seniorenbed. De gewone bedden 
hebben we na meerdere verzoeken vervangen. 

•  We hebben met aannemer Constructif afgesproken dat de woningen goed 
schoongemaakt worden voor de oplevering. 

•  In de uitleg nadat je terugkomt in de woning, staan we ook even stil met bewoners 
stil bij hoe je de woning goed warm houdt. Dat betekent een iets ander gebruik 
dan met de collectieve ketel. Zodat je het terug thuis gelijk lekker warm houdt. 



Stadsverwarming: belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje.

Misschien heb je de flyer al gevonden in de gereedschapskist, 
maar misschien ook nog niet. Daarom alvast wat handige 
informatie op een rijtje over stadsverwarming. Zo weet 
je precies hoe je overstapt van de collectieve ketel naar 
stadsverwarming. 

Wanneer stap ik over op stadsverwarming?
Je stapt over naar stadsverwarming zodra alle woningen 
boven en onder jouw woning de afleverset hebben. Dit duurt 
vijf werkdagen nadat het werk in je woning is gestart. Op de 
vijfde dag zorgen de medewerkers van Constructif dat je huis 
word verwarmd met stadsverwarming.

Hoe regel ik mijn contract voor 
stadsverwarming?
Je krijgt van Vattenfall altijd een contract per post 
aangeboden voor stadsverwarming. Zorg dat je het contract 
terugstuurt, voordat het werk in je woning begint. Wordt je 
gebeld over een contract? 
→  Pas op voor babbeltrucs aan de telefoon. We hebben 

bericht gekregen dat bewoners zijn gebeld voor een 
aanbod voor stadsverwarming. Ga daar niet op in. Geef 
nooit informatie zoals een bankrekening (IBAN), pincode 
of andere persoonlijke informatie.  

Hoe verwarm ik mijn woning in die vijf 
werkdagen?
Het is slim om in de logeerwoning te slapen. Je kunt hier 
lekker warm douchen en slapen. Als je toch thuis bent of 
slaapt tijdens het werk en het is koud, dan krijg je van ons 
een elektrische kachel.

Wanneer stop ik met betalen voor een warm 
huis aan jullie?
Op de eerste dag dat je woning wordt verwarmd met 
stadsverwarming. Als voorbeeld: verwarm je vanaf 1 
december je woning met stadsverwarming. Dan stopt op 1 
december de betaling voor energieverbruik aan Woonstad. 
Je krijgt van ons daarna een eindafrekening. Hiermee betaal 
je de laatste kosten.

Wanneer ga ik betalen aan Vattenfall?
Op de eerste dag dat je woning wordt verwarmd met 
stadsverwarming.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Voordat je overstapt krijg je van Vattenfal een brief met een 
folder. Hierin lees je alles over stadsverwarming. Je kunt ook 
kijken op www.vattenfall.nl/stadsverwarming.

Wist je dat...
Je met jouw woning de komende 15 jaar lagere kosten 
hebt voor stadsverwarming dan in een andere woning? 
We hebben met Vattenfall een afspraak gemaakt dat 
je minder betaalt voor de leveringskosten. Je bespaart 
daar ongeveer € 115 per jaar mee (prijspeil 2020).  
Het bedrag kan per jaar verschillen.



Bij vragen horen we je graag!
Heb je vragen over de verbouwing? Dan horen we je graag. 

Voor andere vragen
Bel Joop, bewonersbegeleider 
projecten van Woonstad  
Rotterdam, via 010-440 88 00  
(op werkdagen tussen 8.30 en  
17.00 uur). Of mail naar  
Korpersteijn@woonstadrotterdam.nl.

Voor vragen over het werk
Bel Francisca, woonconsulent, 
van aannemer Constructif, via 
telefoonnummer 06 15 27 26  89  
of mail naar fghiraw@constructif.nl.

Kerstvakantie & planning voor het nieuwe jaar
Vanaf 21 december tot en met 3 januari wordt er niet gewerkt  
in de flat. Na de feestdagen start het werk weer op 4 januari.  
Alle bewoners van de woningen die worden aangepakt,  
weten hiervan. Heb je tijdens de kerstvakantie een vraag die  
niet kan wachten? Bel dan naar 010 440 8800. Dan kijken we  
wat we voor je kunnen doen. 

Fijne feestdagen
“2020 is een bijzonder jaar. Misschien wil je het jaar zo snel 
mogelijk vergeten of denk je er nog jaren aan terug. Ondanks 
alle beperkingen kijken we terug op een jaar waarin we op je 
hulp konden rekenen. Alleen samen houden we de verbouwing 
van Korpersteijn veilig. Dankjewel dat je even uit logeren 
gaat of gebruik maakt van de rustwoning! In 2021 gaat de 
verbouwing door. Natuurlijk blijven we graag van je horen bij 
vragen. Voor nu wensen we je fijne feestdagen en tot in 2021!”, 
Theo Noordermeer (projectleider Wijk) namens het hele 
Korpersteijnteam.


