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U waardeert ons met een 7,8
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector
(KWH) bevraagt het hele jaar door onze huurders
om de Sleutels een cijfer te kunnen geven. Zij
vragen bijvoorbeeld hoe u het contact met ons
ervaart. Hoe tevreden u bent over onze
dienstverlening en hoe u de Sleutels als
organisatie beoordeelt. U kunt van hen een
enquête ontvangen per telefoon, e-mail of post.

En door!

De Sleutels heeft een nieuw ondernemingsplan
gemaakt. Eens in de vier jaar maken we zo’n plan.
Het is een mooi moment om te beoordelen of we
nog steeds de goede dingen doen. De voorgangers
van de Sleutels luisterden naar namen zoals De
Eendracht, Ons Belang en De Goede Woning. Zij
wilden woningen bouwen voor de mensen met
een kleine portemonnee, zodat deze niet langer
veroordeeld waren tot sloppen en krotten.

winkels, bedrijven, sportvelden, speelplekken,
parkeren, en ga zo maar door. In ons nieuwe
ondernemingsplan hebben we de ambitie
uitgesproken een flink aantal woningen toe te
voegen. We streven naar 1000 extra woningen in
de komende tien jaar. Eenvoudig zal dat niet
worden.

We zijn inmiddels ruim honderd jaar verder. Maar
we zijn er nog steeds om woningen te bouwen en
te beheren voor mensen met minder kansen op de
woningmarkt.

Wat hetzelfde is gebleven? Dat we bouwen voor
de mensen die dat nodig hebben. We zijn geen
vastgoed-ondernemers die het vooral om de
winst gaat.

Aan de ene kant is dat gemakkelijker geworden.
Vooral waar het gaat om geld. Onze voorgangers
moesten zich in allerlei bochten wringen om
leningen te krijgen voor de bouw van de huizen.
Dat is tegenwoordig een stuk beter. Vooral dankzij
het Waarborgfonds dat corporaties onderling
hebben opgericht.

Want één van onze belangrijkste stelregels is dat
iedereen een thuis verdient. Een plek in een buurt
en in een huis dat bij jou past. Ook al heb je in alle
kamers bloemetjesbehang of heb je alle deuren
grijs geverfd. Het huis is van de Sleutels, maar het
thuis is van de huurder.

Wat veel moeilijker is geworden, is het vinden van
ruimte voor nieuwe woningen. We wonen in een
dicht bevolkt land en een nog dichter bevolkte
regio. De schaarse ruimte is niet alleen voor
woningbouw. Die is ook nodig voor groen, wegen,

Het nieuwe ondernemingsplan ligt daarmee op
een rechte lijn vanaf het begin. Hoe de toekomst
er ook uitziet, de Sleutels gaat door.
Gerda van den Berg
directeur-bestuurder
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Uw mening is erg belangrijk voor ons! Krijgt u een
enquête van hen? Wij stellen uw medewerking
enorm op prijs.

We zijn ontzettend trots en blij met dit cijfer! Het
betekent dat we het KWH-label weer voor de
komende 2 jaar mogen voeren. Uiteraard blijven
we onze best doen om de komende tijd nog meer
mensen een goed thuis te geven.

Onze woonwinkel
sluit definitief

Bliksemstage
Door Corona kunnen kinderen geen stages meer
lopen bij bedrijven. Onze collega’s van de
Onderhoudsservice gingen daarom naar
basisschool Pacelli en De Viersprong in Leiden.
En gaven daar een klassikale bliksemstage voor
de kinderen uit groep 8. Zij vonden dat heel leuk,
en wij ook!

Sinds de eerste lockdown in maart 2020 is onze
woonwinkel gesloten. Wij onderzochten wat
onze huurders hiervan vinden. Nu blijkt dat u
goed met ons in contact komt via telefoon,
e-mail, of via uw persoonlijke account op ons
klantportaal mijn.desleutels.nl. We hebben
daarom besloten om de woonwinkel definitief
te sluiten. Meer weten over hoe u in contact met
ons komt? Kijk dan op de contactpagina op onze
website.

Een persoonlijk gesprek kan altijd!

Liever een afspraak op afspraak op kantoor?
Bel ons even voor de mogelijkheden via
(071) 516 26 36. Of mail naar info@desleutels.nl.
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Ondernemingsplan 2021-2024
We hebben een nieuw ondernemingsplan. Het
kwam tot stand in een bijzondere periode in onze
samenleving. Namelijk midden in de Corona crisis.
Een goed thuis werd nog belangrijker. De wereld
werd voor veel mensen verkleind tot hun huis en
de buitenruimte daar direct omheen. Als woningcorporatie maakte ons dat nederig. We beseffen
maar al te goed dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben in het thuis van mensen.

De Leidse woningmarkt zit op slot

Voor starters, voor gezinnen die in een te klein
appartement wonen en voor senioren met een
huis dat niet meer bij hun levensfase past, is het
vinden van een passende woning heel lastig. Daar
gaan de Sleutels, Ons Doel en Portaal wat aan
doen met een proef.

Waar ligt onze focus?

Gerda van den Berg, directeur-bestuurder vertelt:
“Een goed thuis bieden. Dat is waar wij in geloven
en waar wij ons iedere dag voor inzetten. Onze
focus ligt op het bieden van goede woningen in
aantrekkelijke wijken. Duurzaamheid is daarbij
een belangrijk onderdeel. In de regio Leiden is een
tekort aan huurwoningen. Wij werken daarom
aan het vergroten van de sociale woningvoorraad.
En wij zetten ons in voor evenwichtige

Woonfraude

Woonfraude betekent dat de woning voor iets
anders wordt gebruikt dan als woonplek voor de
huurder: illegale onderhuur, drugs, prostitutie,
postadres voor uitkeringsfraude, etc. De woning
wordt dan niet gebruikt waarvoor deze is
bedoeld, of wordt niet gebruikt door diegene die
hier recht op heeft.
Wij willen een eerlijke
verdeling van onze
woningen. Woonfraude zorgt voor langere
wachttijden voor
woningzoekenden.
Ook trekt het
criminaliteit aan en
zorgt het vaak voor
overlast. Woonfraude
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Pilot doorstroming
woningmarkt

woonkansen voor huurders en woningzoekenden.
Daarbij werken we actief samen met huurders en
partners in de Leidse regio, nu en de toekomst.”
In ons ondernemingsplan staat hoe we de
komende jaren hieraan werken. Het is ingedeeld
op meerdere ambities. Wilt u meer weten? Kijkt u
dan op www.desleutels.nl/publicaties.

Op 1 juni starten de corporaties met een pilot
De pilot is bedoeld om de doorstroming op de
Leidse woningmarkt te bevorderen. De
prestatieafspraken met de gemeente Leiden
maken het mogelijk om in een aantal situaties
voorrang te geven aan woningzoekenden. Daar
maken de corporaties gebruik van.

2 voorrangsmogelijkheden

De corporaties geven in de pilot op 2 manieren
voorrang aan woningzoekenden:

1. Senioren (55+) krijgen voorrang op
seniorenwoningen, wanneer zij een
eengezinswoning achterlaten die door 1 van de
3 corporaties wordt verhuurd.
2. Huurders kunnen voorrang krijgen op een
eengezinswoning, wanneer zij een
appartement achterlaten dat door 1 van de 3
corporaties wordt verhuurd.
In beide gevallen geldt dat elke corporatie (een
deel van) haar bezit ter beschikking stelt voor
deze voorrangsmaatregelen. De exacte
voorwaarden staan in de advertentietekst op
Huren in Holland Rijnland.

Tussenstand in het najaar

In het najaar zijn de eerste cijfers bekend. De pilot
loopt tot eind 2021.

geeft een onveilig en onprettig gevoel. Soms is
letterlijk de veiligheid in het geding, doordat er
door kortsluiting en oververhitting van een
hennepkwekerij brand kan ontstaan.

Kortom, woonfraude is niet acceptabel en is
ook strafbaar!

Het optreden tegen woonfraude hebben we hoog
op de agenda staan. We bestrijden het actief.
Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken.
Heeft u een vermoeden, geef het aan ons door. Er
kunnen letterlijk levens mee gered worden.
U kunt woonfraude melden via
www.desleutels.nl/woonfraude. Telefonisch
(071-516 26 36), per e-mail (info@desleutels.nl) of
mondeling aan uw wijkbeheerder kan ook. Wij
ontvangen uw melding liever niet anoniem. U
blijft wel anoniem. Wij garanderen u dat we
vertrouwelijk met uw melding omgaan.

MijnSleutels • juli 2021
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NLdoet...
en wij deden mee!

Vrijwilliger meneer Teske
klust ook flink door

Wijkconsulent
Yasmin Engberts
spuit het vuil weg

Vele handen maken licht werk. Daarom organiseert het Oranje Fonds elk jaar de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. Vanuit de
Sleutels doen we daar graag aan mee. Want, één
van onze sleutelprincipes is “samenwerken is de
sleutel”. We hielpen daarom mee aan de grote
voorjaarschoonmaak in speeltuin Zuiderkwartier.

Achter het bureau vandaan

Op vrijdag 28 mei kwam een ploeg van 9 collega’s
naar speeltuin Zuiderkwartier in de Tuinstadwijk
om de handen uit de mouwen te steken. “Dit is
weer eens wat anders dan werken achter een
bureau. Leuk om mee te doen!”, aldus Levy Dekker,
één van onze woonconsulenten. “De speeltuin
vereniging staat in een wijk waar wij veel
woningen hebben”, vertelt Mirjam den Outer,
wijkconsulent. “Daarom vonden wij het leuk om
hier aan de slag te gaan. Want veel huurders zijn
lid van de speeltuin en komen er vaak.”

Onze wijkbeheerders
verwijderen onkruid
en bladeren

Bestuur Speeltuin Zuiderkwartier

Zij zijn blij dat zij nu zelf een keer geholpen
werden. Er was een hele lijst aan klusjes om de
speeltuin zomer klaar te maken: onkruid wieden,
speeltoestellen schoon schrobben en bladeren
opruimen. “De speeltuin is heel lang dicht
geweest door Corona”, zegt Ineke. “We zijn heel
blij dat we weer open zijn en alles nu weer lekker
schoon en opgeruimd is.”

Speciale doelgroep: gehandicapte kinderen

Bijzonder in de speeltuin is dat er allerlei toestellen zijn die toegankelijk zijn voor gehandicapte
kinderen. Er is een ligschommel, 2 vogelnesten,
een piratenschip en een waterbaan. Stichting
Nadja heeft zich hier hard voor gemaakt. Al deze
toestellen kregen een extra sopbeurt.

Wijkconsulent Mirjam den
Outer schrobt het speeltoestel

Volgend jaar weer!
De hulptroepen van de Sleutels

Vrijwilligers helpen vrijwilligers
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De jongste helper van de dag

Senior woonconsulent
Anita Verkade zorgt voor
schone zitbankjes en tafels
MijnSleutels • juli 2021

De bijna 100 jaar oude speeltuin is een vereniging
met zo’n 420 gezinnen die lid zijn. Alles draait
dankzij de dagelijkse inspanningen van een
bestuur en een groep vrijwilligers. Hun continue
inzet is de gemeente ook niet ontgaan: dit jaar
ontvingen Ineke en Lucas Mieremet een lintje en
werd voorzitter Hans van Dam geridderd.

De collega’s die meededen zijn enthousiast.
“Volgend jaar weer een NLdoet actie hoor!”, zegt
Yasmin Engberts, wijkconsulent. U kunt dan ook
meehelpen als u dat leuk vindt.
www.nldoet.nl
www.svzuiderkwartier.eu
www.stichtingnadja.nl

“Vele handen maken
licht werk”
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IN GESPREK•MET
Als woningcorporatie hebben we met veel wet- en
regelgeving te maken. Binnen deze regels wil de
Sleutels gelijke kansen voor mensen op de
woningmarkt. De Sleutels heeft daarom haar
huurbeleid aangepast.

van € 1.000,- per maand. En wij wijzen deze
woningen met voorrang toe aan inkomens tot
€ 49.000,- per jaar. We helpen ook de laagste
middeninkomens met een inkomen tussen
€ 36.000,- tot € 42.000,-. Voor hen verhuren we
een deel van onze vrije sector woningen onder
€ 800,- per maand.” Meer weten over de toewijzing van vrije sector woningen? Kijkt u dan op
www.desleutels.nl/ik-zoek/huren-vrije-sector.

Huurbevriezing en huurverlaging

Silvia van Rijn, teamleider verhuur

Woningaanbod in meerdere prijsklassen
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Gelijkere kansen
op de krappe
woningmarkt
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“Wij hebben onze sociale woningen in meerdere
prijsklassen ingedeeld. Zo hebben we voor alle
inkomensgroepen woningaanbod”, vertelt Silvia
van Rijn, teamleider verhuur. “Wij verhuren onze
woningen onder de werkelijke huurwaarde om de
huren laag en betaalbaar te houden. Ook verdelen
we ons woningaanbod voor huishoudens met
verschillende inkomensgrenzen. We vergroten
bijvoorbeeld ons woningaanbod tot de 2e
aftoppingsgrens (huurprijs t/m € 678,66). Zo
voorkomen we dat de woningmarkt voor woningzoekenden met de laagste inkomens nog meer
onder druk komt te staan. En op deze manier
hebben mensen met de laagste inkomens ook
meer keuze in andere wijken.” Wilt u weten voor
welke woningen u in aanmerking komt? Op
www.desleutels.nl/huren staat ons beleid en de
toewijzingstabel.

Wij hebben besloten in deze moeilijke periode de
huren te bevriezen. Dat betekent dat zowel
bewoners van sociale woningen als van vrije
sector woningen dit jaar geen huurverhoging
kregen. Daarnaast is het mogelijk om dit jaar
eenmalig huurverlaging te krijgen. “De Belastingdienst heeft ons geïnformeerd wie in aanmerking
komt voor huurverlaging. Zij keken naar het
aantal mensen dat in een huis woont en wat het
gezamenlijk inkomen in 2019 was. Iedereen die in
aanmerking kwam, heeft in februari van ons een
brief ontvangen”, vertelt Anita Verkade, senior
woonconsulent bij de Sleutels. “Ook bewoners
met een laag inkomen in 2020 en 2021 kunnen
misschien huurverlaging krijgen. Zij moeten
daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo
moet de inkomensdaling al minimaal 6 maanden
duren. En het gezamenlijk inkomen moet binnen
bepaalde grenzen vallen.” Op www.desleutels.nl/
huurverlaging leest u alle voorwaarden.

Middeninkomens vallen tussen wal en schip

Een grote groep mensen met een middeninkomen
valt tussen het wal en schip. Zij komen niet in
aanmerking voor sociale huurwoningen. De
Sleutels verhuurt een klein deel (10%) van haar
woningen in de vrije sector. Silvia: “Wij willen dat
mensen met een middeninkomen meer kans op
de woningmarkt hebben. Daarom houden wij een
groot deel van deze woningen onder een huurprijs

Anita Verkade,
senior woonconsulent
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Nieuwe gebiedsindeling
voor ons wijkteam
Een goed thuis gaat verder dan de voordeur. De
wijkbeheerders, woon- en wijkconsulenten zijn er
om u daarbij te helpen. Zodat uw wijk ook een
fijne plek is om te wonen. We hebben de
gebiedsindeling van onze wijkbeheerders
aangepast. Zo sluiten we beter aan bij de
werkwijze van onze partners in de wijken, zoals de
gemeente, politie en andere organisaties.

Heeft u onze
wijkbus al gezien?

Terug naar huis in
de Centrale Blokken

Sinds kort rijdt hij door de wijken en zetten de
wijkbeheerders hem in bij hun werk. Daarnaast
dient hij als ontmoetingsplek en om in gesprek
te komen met bewoners. Binnenkort staat hij
ook bij u in de wijk. Meer informatie hierover
vindt u later op onze website en op social media.
Dus ziet u de wijkbus en wilt u iets melden of
heeft u een vraag? U bent van harte welkom in
de bus. Tot gauw in de wijk!

De eerste terugkeerders in de
Centrale Blokken kregen
eind april de sleutels van
hun gerenoveerde
woning. Ze kregen er
een bloemetje en een
boek bij van onze
directeur Gerda van
den Berg. Want het is
best heel bijzonder om
na 2 jaar terug te keren
in je woning als daar
alleen de voorgevel nog van
is overgebleven. Bovendien is
het huis nu gasloos, aangesloten op
het stadsverwarming en voorzien is van een
mos sedum dak/groen dak. Kortom, duurzaam
en energiezuinig!

Jong wijktalent

Regenton in
de Molenstraat

Onze wijken verdelen we in 3 gebieden:
Noord, Midden en Zuid
Elke gebied krijgt een eigen gebiedsteam,
bestaande uit: 1 of 2 wijkbeheerders,
1 wijkconsulent en 1 woonconsulent.

Benieuwd naar uw wijkbeheerder?

Kijk dan op www.desleutels.nl/wijkbeheerders

Aandacht maakt een fijne buurt, dat is één van
onze sleutelprincipes. Dat doen we niet alleen,
maar mét onze partners!
Samen met onze collega’s van Ons Doel en
Portaal tekenden we online een samenwerkings
overeenkomst met Jong Wijktalent van Sol
Netwerk. Deze jongeren gaan voor de
3 corporaties aan de slag in de Leidse wijken.
Zij maken zo een eerste stap richting de
arbeidsmarkt. En ze raken meer betrokken bij
hun wijk. De huurders krijgen er een schonere en
veiligere leefomgeving voor terug. Zo werken we
samen aan fijne buurten!
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In de Molenstraat zijn bewoners actief aan de
slag gegaan met geveltuintjes. Aan een paar
regenpijpen in de straat is een regenton
gekoppeld. Hebben de geveltuintjes water
nodig, dan kunnen de bewoners water uit de
regenton gebruiken. Slimme oplossing voor het
milieu en goed voor de portemonnee.
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Duurzame woningen
voor de toekomst

Tuin tips

We zijn hard op weg met het opknappen van de Prinsessenbuurt. Dat doen we in verschillende delen.
Het 1e deel bestond uit 248 woningen en is nu opgeleverd. Het was een flinke klus en een investering van
€ 25 miljoen. Het resultaat? Een goed thuis voor onze bewoners.

Erfafscheiding

De Prinsessenbuurt vernieuwd

Onderzoek naar wijk en woningen Prinsessenbuurt

De woningen in een ander deel van de Prinsessenbuurt zijn slechter dan we dachten. Renovatie lijkt
daarom geen goede keuze voor de toekomst. We
onderzoeken nu ook de mogelijkheid van sloop en
nieuwbouw. Samen met de gemeente en de
klankbordgroep uit de buurt stellen we een
toekomstplan op. Hierin staat hoe we
de buurt kunnen vernieuwen en klaar
maken voor de toekomst. Dit doen
wij zorgvuldig en in gesprek met
alle partijen.

Heeft u een tuin of balkon bij uw woning? Dan kunt u uw woonplezier
uitbreiden met een fijne plek buiten. Bij een tuin hoort onderhoud. De ene
tuin meer dan de andere. Dat bepaalt u zelf door de inrichting van uw tuin.
Wat hoort er allemaal bij het tuinonderhoud?
U kunt een erfafscheiding aanbrengen. Dit kunt u
het beste doen in overleg met uw buren. U mag
zelf kiezen welk soort afscheiding u wilt: een
(houten) schutting, een scherm of een haag.
Er zijn wel enkele voorwaarden.
Zo is de erfafscheiding in de
achtertuin niet hoger dan
2 meter en is het
bestand tegen regen en
wind. U bent verantwoordelijk voor het
onderhoud hiervan.

Dit komt doordat we de woningen hebben
geïsoleerd. Gemiddeld zijn de woningen van
energielabel F naar A gegaan. Buiten vervingen
we waar nodig de riolering en in de achterpaden
is nieuwe bestrating gelegd. De gevels zijn
gereinigd en opnieuw gevoegd. De badkamers,
keukens en toiletten kregen waar nodig een
update.

Een regenton kan leuk
staan in uw tuin. Op
droge warme dagen haalt u
eenvoudig het water uit de ton
om uw tuin te bewateren. Zo bespaart
u water. Zeker in tijden van droogte als het
water schaars is. En het is ook nog eens
goed voor uw portemonnee.

Neemt u dan contact op met één van onze
wijkbeheerders via (071) 516 26 36. Zij kunnen
u verder helpen door gereedschap aan u uit te
lenen, zoals bijvoorbeeld een elektrische heggenschaar of bladblazer.

Bij dit project pakken we ook de
woningen aan Willem de Zwijgerlaan
205 t/m 411 aan. De eerste vijf woningblokken worden binnenkort gesloopt. De
bewoners die hier woonden hebben inmiddels
een andere woning. Er komen meer appartementen terug, zodat meer mensen een woning
kunnen huren dan in de oude situatie.
Meer informatie over dit project vindt u op onze
website www.desleutels.nl/onze-projecten

Heeft u een balkon?

Ook dat kan een heerlijke plek zijn. Helemaal zoals
u het wilt. Met plantjes of juist met stoeltjes en
tafeltjes. Of misschien een leuk kleed of beeld?
Maak van uw balkon een buiten thuis.

Bomen en planten geven een extra
buitengevoel

Conrad en Jolanda wonen al ruim 10 jaar in hun
bovenwoning aan de Bernhardkade. “Al voordat
Corona begon werden we geïnformeerd over de
opknapbeurt. We zijn tijdelijk verhuisd naar een
logeerwoning. Dat was erg fijn, vooral omdat
Jolanda hoogzwanger was en de trap toen niet
meer op hoefde. We zijn nu heel gelukkig met zijn
drietjes in de ‘nieuwe’ woning.”
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Met een regenton
bespaart u water
en geld

Heeft u niet het juiste tuingereedschap?

Willem de Zwijgerlaan

De woningen zijn energiezuinig met
veel comfort

TIPS

En het is ook nog eens goed voor de afwatering.
Heeft u een boom in uw tuin? Snoeit u hem dan
wel regelmatig. Overhangende takken of begroeiing tegen de woning of brandpoort zorgen voor
overlast en schade. Bovendien kan het gevaarlijk
zijn met extreme weersomstandigheden.
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Makkelijk en snel zelf uw
woonzaken online regelen
Als bewoner kunt u makkelijk vanuit huis uw woonzaken online
regelen. Zo heeft u geen wachttijden en bent u niet afhankelijk van
onze kantoortijden. U gaat hiervoor via onze website
www.desleutels.nl naar ons klantportaal Mijn de Sleutels.
In het klantportaal Mijn de Sleutels regelt u zelf uw woonzaken:
• Wijzigen van uw persoonlijke gegevens
• Uw woninggegevens bekijken
• De huur online betalen
• Een reparatieverzoek inplannen
• De huur opzeggen

Agenda

Op sommige dagen zijn wij
gesloten. U kunt reparaties
dan online melden via
www.desleutels.nl/
reparatieverzoek.
Voor spoedreparaties belt u
naar (071) 516 26 36.
2021
Maandag 4 oktober 2021

Ons klantportaal is 24/7 beschikbaar. Zo regelt u uw woonzaken
wanneer het u uitkomt. Wel zo makkelijk!

Wij doen weer alle reparaties
Langzaam krijgen we
steeds meer vrijheid.
Tijdens de lockdown
deden we alleen
spoedreparaties. We
stuurden iedereen die
lang op een ‘gewone’
reparatie moest
wachten een kaartje.
Wij hebben al deze
bewoners gebeld en een
afspraak ingepland. Helaas hebben wij niet iedereen kunnen bereiken.
Heeft u toch nog een reparatie uit staan bij ons? Neemt u dan contact
met ons op. We helpen u graag verder.
14
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Colofon

Aan deze editie werkten mee:

Gerda van den Berg, Marco Breur,
Marieke Kok, Saskia Mijnders,

René ten Napel, Yasmin Engberts,

Ronald van der Tang, Anita Verkade,
Monique Peterse, André Klein,
Judith Pool, Silvia van Rijn.

Eindredactie: Saskia Mijnders

Vormgeving: Cats & Dogs Creatieve
Communicatie, Leiden

Fotografie: de Sleutels, Winand Stut,
JP Witteman

Contact met de redactie:
redactie@desleutels.nl
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VRAAG HET•ONS

Samen staan we sterk!
De Coronacrisis vraagt veel van ons. Gelukkig gaat het steeds
beter en krijgen we meer vrijheid. Samen staan we sterk!

Hoe kunnen we elkaar helpen?

Als we veel thuis zijn, is het belangrijk dat we begrip en
respect voor elkaar hebben. Naar uw dierbaren, uw buren en
naar onze medewerkers. Is er iets aan de hand? Of zit u iets
dwars? Door met elkaar in gesprek te gaan, lossen veel
problemen vaak op.

Wat kan ik doen als een
vakman of wijkbeheerder langs
komt?

We komen nog steeds bij u langs.
Wel is het belangrijk dat we ons
samen aan de regels houden. Denkt
u aan het dragen van een
mondkapje? Voor uw en onze
veiligheid houden onze
medewerkers ook 1,5 meter afstand.
Wilt u vooraf een raam open zetten
voor ventilatie? Wij waarderen uw
medewerking. Heeft u vlak voor de
afspraak gezondheidsklachten?
Neemt u dan contact met ons op.

Hoe kan ik rekening houden met mijn buren?

Bent u meer thuis en ervaart u overlast van uw buren? Het kan zijn dat
zij zich hier niet van bewust zijn. Gaat u dan in gesprek. Vaak zorgt dat
voor veel opheldering en begrip. U kunt ook vragen of uw buren
overlast van u hebben.

Wat kan ik doen voor de buurt of mijn buren?

U kunt een praatje maken met uw buren. Vragen hoe het met ze gaat.
Heeft u een kwetsbaar persoon bij u in de buurt? Misschien kunt u
helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen. Of een luisterend oor
bieden aan een eenzame buur.
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