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Klantenraad Woonstad Rotterdam - KR-Berichten

KR-berichten nr. 15, maart 2023

Beste huurders en eigenaar-bewoners van Woonstad Rotterdam

In het eerste  KR-bericht van dit jaar blikken we terug op onze 
nieuwjaarsbijeenkomst en vragen we aandacht voor ons jaarverslag en 
jaarplan. 
We doen een belangrijke oproep aan de mensen die zich eerder hebben 
opgegeven als Vriend van de Klantenraad: Door een technische storing 
zijn we de namen en e-mailadressen kwijt geraakt van de mensen die 
zich de afgelopen periode als vriend hebben opgegeven. Daarom: Ben je 
Vriend van de Klantenraad en wil je dat blijven: laat het ons dan weten! 
(Kan ook als je het wilt worden.) Verderop gaan we in wat Vriend van de 
Klantenraad inhoudt.

In dit KR-bericht ook aandacht voor een Second Opinion van energie-
labels die wij uit laten voeren. En we stellen graag wederom een lid van de 
Klantenraad nader aan u voor: Nina Onland.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

Goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst 
We kijken terug op een gezellige en drukke nieuwjaarsbijeenkomst die 
we organiseerden bij de Heilig Boontjes. Bij de Heilige Boontjes helpen ze 
jongeren die om welke reden dan ook een kans nodig hebben om hun rol 
in de maatschappij te (her)ontdekken. Als Klantenraad dragen wij graag 
ons steentje daaraan bij door op deze plek onze nieuwjaarsreceptie te 
organiseren.  
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Onder het genot van een drankje en heerlijke soepen raakten de bezoekers 
vanzelf met elkaar in gesprek. Na een nieuwjaarspraatje van de voorzitter 
werden de aanwezigen gevraagd om ons te vertellen wat zij belangrijk 
vinden voor het werk van de Klantenraad. Hier werd goed gebruik van 
gemaakt. De noodzaak van het verbeteren van het functioneren van 
het Klanten Contact Centrum, is het meest benoemd. Daarnaast is 
aandacht gevraagd voor de verduurzamingsopgave en de verbetering 
van de communicatie tussen Woonstad en huurders en/of eigenaren in 
gemengde (VVE) complexen. Er vonden levendige discussies plaats. De 
Klantenraad heeft alle inbreng vertaald in beleidsonderwerpen en een plek 
in het jaarplan voor 2023 gegeven. Ook nemen we de signalen uiteraard 
mee in het werk van de verschillende werkgroepen.

Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023
Recent hebben we ons jaarverslag en jaarplan ingediend bij het bestuur 
van Woonstad Rotterdam. Nieuwsgierig naar onze plannen? Ze zijn terug te 
vinden op onze website (klik op een afbeelding hieronder).  

Oproep aan de Vrienden van de Klantenraad 
Wilt u dit jaar graag weer met ons meepraten en betrokken blijven 
als Vriend van de Klantenraad? Zoals al gezegd: door een technisch 
probleem, zijn we de e-mailadressen kwijt. Stuur graag een mail naar 
vriendenvandeklantenraad@kwsr.nl  Zet er graag even bij in welke wijk u 
woont, voor ons leuk en handig om te weten. 

mailto:vriendenvandeklantenraad%40kwsr.nl?subject=Vriend%20van%20de%20Klantenraad
https://www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/wp-content/uploads/2023/03/Jaarverslag-2022def.pdf
https://www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/wp-content/uploads/2023/03/Jaarplan-2023def.pdf
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De Vrienden van de Klantenraad komen af en toe samen om het over 
actuele woonthema’s te hebben, zowel wat bij hen speelt als waar de 
Klantenraad over in gesprek is met Woonstad. De Klantenraad verzameld 
hiermee belangrijke informatie van mede-huurders voor dit gesprek. Uw 
mening, ervaring en mogelijke oplossingen zijn hierbij erg belangrijk.  

Bent u nog geen vriend van de Klantenraad? Maar lijkt het u interessant 
om andere betrokken bewoners te ontmoeten en samen boeiende 
onderwerpen die bij u, als klant van Woonstad, leven bespreekbaar 
te maken? Wilt u een volgende bijeenkomst aanschuiven? We komen 
ongeveer 1 keer per kwartaal samen, steeds op een andere plek in 
Rotterdam. U bent heel erg welkom om kennis met ons te komen 
maken. Aanmelden kan via vriendenvandeklantenraad@kwsr.nl

Second Opinion energielabels
De Klantenraad hoort regelmatig van huurders 
die in oudere woningen wonen, dat zij twijfels 
hebben over hun energielabel: klopt die wel? 
Het niet warm kunnen stoken van de woning 
en tegelijkertijd een ‘hoog’ energielabel 
hebben, schuurt. Om deze twijfels weg te 
nemen organiseert de Klantenraad een second 
opinion van de energielabels in een aantal 
woningen in drie buurten. De metingen worden 
uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige, 
die ingehuurd is door de Klantenraad. 
Woonstad Rotterdam staat hier helemaal achter en werkt volledig mee, 
door alle noodzakelijke informatie te verschaffen. De eerste opnames 
vinden deze maand plaats in de Tarwewijk. Na een tussenevaluatie volgen  
het Oude Westen en Feijenoord. Wij houden u uiteraard op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 

Kennismaken met Nina Onland 
Nina Onland is sinds augustus 2021 lid van de 
Klantenraad en woont in het Oude Noorden. Na 
jarenlang werkzaam te zijn geweest in de Rotterdamse 
culturele sector, werkt zij nu bij een overheidsfonds 
voor journalistiek. Nina vond de Klantenraad toen ze 
op zoek ging naar meer informatie over het beleid van 

mailto:vriendenvandeklantenraad%40kwsr.nl?subject=Vriend%20van%20de%20Klantenraad
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Woonstad wat betreft duurzaamheid: “Ik kon weinig informatie vinden en 
zocht naar een manier om met Woonstad over dit thema in gesprek te 
kunnen gaan. Een medewerker van het Klanten Contact Centrum wees mij 
toen op de Klantenraad. Ik zet me sindsdien met veel plezier in voor alle 
klanten van Woonstad, op het gebied van duurzaamheid, huurbeleid en 
een betere communicatie van Woonstad. Ik vind dat alle Rotterdammers 
recht hebben op een duurzame, betaalbare en passende woning, die 
toekomstbestendig is.”

Huurverhoging 2023
Mohammed, Nina en Fouad zijn momenteel druk in gesprek met Woonstad 
Rotterdam over de huuraanpassing 2023 op 1 juli aanstaande. In het 
volgende KR-bericht zullen wij u van de uitkomst op de hoogte stellen.

Heeft u vragen of ideeën naar aanleiding van dit bericht, laat het ons 
weten. En neem ook eens een kijkje op onze website: www.kwsr.nl

Met vriendelijke groeten,
De Klantenraad Woonstad Rotterdam
info@kwsr.nl
www.kwsr.nl  

http://www.kwsr.nl
mailto:info%40kwsr.nl?subject=
http://www.kwsr.nl

