WIE WONEN IN DE MARNIX?
8,8 jaar wonen de bewoners gemiddeld in de Marnix. Kortste
woonduur is 0 jaar, langste nu al 27,8 jaar!

137
compacte woningen in
totaal, verdeeld over 12
woonlagen. Sommige
bewoners wonen met
hun partner, veel
bewoners wonen hier
inmiddels alleen.

74,2

jaar is de
gemiddelde
leeftijd
onder de
hoofdhuurders.
De jongste
is 50,4 jaar,
de oudste
95,9 jaar.

Ook woont een aantal bewoners onder begeleiding.
We weten niet precies hoe oud ze zijn, maar wel dat
ze jonger zijn dan de overige bewoners.

WAT IS ER TE DOEN IN DE MARNIX?
Nicolette knipt met liefde de haren van de bewoners.
Haar kapsalon zit op de 11e verdieping van de flat.
Komen er nog meer ondernemers in de flat?
Fysiotherapeut Frans bevindt zich nu nog naast de
kapper. Binnenkort verhuist hij naar een ander plekje
in de wijk. Zijn praktijk is dus binnenkort beschikbaar!
De gezellige recreatieruimte biedt tal van mogelijkheden! De ruimte staat vol met tafels en stoelen om aan
te eten, borrelen en spelletjes te spelen. Er is bovendien
een toneel en een eenvoudige keuken en bar tot de
beschikking. Voor 35 euro mag iedereen de ruimte
huren, dus bijvoorbeeld ook een muziekgezelschap.

TIP

Er is een buitenruimte achter het gebouw. Behalve een
aantal stoeptegels en een bankje wordt hier nu nog
vrijwel niets mee gedaan. Een aantal bewoners heeft
een volkstuintje in de buurt. Ook ligt er braakliggende
grond rondom de flat. Een buitenkansje dus!
Er is een zeer actieve ontspanningsvereniging in de flat!
Zij verzorgen uitjes, tweewekelijkse bingo, klaverjasavonden, jaarlijkse
kerstdiners en paasbrunches en noem maar op! Voor 2,50 per maand
kun je lid worden en deelnemen. De vereniging kent ruim 80 leden.
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WAT BEVINDT ZICH RONDOM DE FLAT?
De supermarkten en andere winkels zijn op
loopafstand

Er is weinig horecagelegenheid in de buurt

Genoeg natuur in de buurt! Veel bewoners
maken gebruik van het park

Met de (e)fiets of scootmobiel ben je zo in het
centrum van Vlaardingen! Het openbaar
vervoer is lastiger. De Argos mobiel is niet voor
iedereen beschikbaar.

Vernieuwingsplannen
Waterweg Wonen werkt aan grootschalige
vernieuwingsplannen voor de buurt vanaf circa 2023!

VRAGEN?
Neem contact op met:
Juliët van Es (juliet@jongehonden.com) of
Tessa de Leede (tessa@jongehonden.com)

