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Puzzel
De letters naast de opgave vormen een woord dat betrekking heeft op het voorjaar. Als u de betreffende
woorden in de puzzel invult, leest u van boven naar beneden in de dikomrande kolom de oplossing van
deze puzzel.
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U kunt uw oplossing tot uiterlijk 1 september 2014 opsturen naar;
Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide,
afgeven op ons kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat 14, 4631 NH Hoogerheide
of e-mailen naar info@wswoensdrecht.nl onder vermelding van “oplossing puzzel”.
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mail adres. Veel succes!!
Onder de juiste inzendingen verloten wij een waardebon t.w.v. € 50,-.
De oplossing zal in het volgende woonbulletin gepubliceerd worden.
De puzzel uit het woonbulletin van september 2013 was blijkbaar heel moeilijk. We hebben hier geen
inzendingen op gekregen. Deze keer hebben we de puzzel iets makkelijker gemaakt.
Heeft u nog ideeën voor de puzzel dan horen we dat graag.

Goed idee !!!
Heeft u een goed idee? Kom ermee!
Woningstichting Woensdrecht vindt het belangrijk dat huurders prettig wonen.
Een goede woning is daar de basis voor, maar een gezellige buurt en leuke activiteiten voor jong en oud maken het compleet.
Woningstichting Woensdrecht daagt de bewoners van de gemeente Woensdrecht
uit! Heeft u een goed plan voor de buurt waarin u woont waar voornamelijk onze
huurders aan deelnemen, deel uw plannen met ons. Wij geven een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 500,- voor bewoners die een goed idee
aandragen waar de hele buurt iets aan heeft.
Een paar voorbeelden:
organiseer een tuinendag in je straat, een buurtbarbeque of een kinderspeeldag.
U neemt het initiatief en zorgt voor de uitvoering ervan, wij leveren een financiële bijdrage! Meld u aan via onze website www.wswoensdrecht.nl\sponsoring.
Hier vindt u ook onze voorwaarden.
U kunt initiatieven het hele jaar door aanmelden.
Let op, bij veel aanvragen gaan de beste initiatieven voor en op=op!

foto Fred Boers

Te koop/Te huur Aangeboden
Te huur
Hof van Holland 12 en 14,
Hoogerheide

Te huur
Hof van Holland 21 en 25,
Hoogerheide

Te koop
De Acacia 24,
Hoogerheide

Betreft nieuwbouwappartementen
op de 1e etage van het appartementencomplex RaadhuisPassage aan de
zijde van de Brabantse wal.

Betreft een appartement aan de
voorzijde van het complex RaadhuisPassage, gelegen aan de winkelstraat
van Hoogerheide. Alle voorzieningen
zijn op loopafstand te bereiken.

Op een aantrekkelijke locatie gelegen
tussenwoning. De woning is gelegen
aan een woonerf en heeft een speelgelegenheid in de buurt.

Indeling, hal, toilet, 2 slaapkamers,
badkamer, woonkamer met open
keuken, keuken in hoekopstelling,
aparte ruimte voor wasmachine en
een balkon dat bereikbaar is vanuit
de woonkamer en de slaapkamer.
Onder het appartementencomplex
bevinden zich diverse winkels en
onderin de parkeerkelder vindt u de
bergingen.

Het is een appartement op de 1
etage. Het gehele complex is rolstoelvriendelijk en per lift zijn alle
verdiepingen te bereiken.
e

Bij het appartement is een eigen
parkeerplaats in de parkeergarage.
Tevens is er een individuele berging
aanwezig in de parkeergarage.

Indeling, hal met toegang tot de
meterkast het toilet en de woonkamer. De woonkamer is ca. 29 m2 .
Vanuit de woonkamer is er toegang
tot de keuken. De woonkamer heeft
een deur naar de beschutte tuin, met
stenen berging.
1e verdieping: via een vaste trap is
de overloop te bereiken, deze geeft
toegang tot de twee slaapkamers en
badkamer.
2e verdieping: middels vaste trap is
de 2e verdieping te bereiken. Hier is
de opstelling voor de cv-ketel en de
3e slaapkamer

Voor meer informatie:
WSWoensdrecht vastgoed
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide
Telefoon: 0164 - 613313

Voor meer informatie:
WSWoensdrecht vastgoed
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide
Telefoon: 0164 - 613313

Voor meer informatie:
Geers makelaardij
Minckelersweg 59
4631 HH Hoogerheide
Telefoon: 0164 - 616604

Te koop/Te huur Aangeboden
Te koop
De Anjer 35,
Hoogerheide

Te huur
‘t Blickvelt,
Woensdrecht

Te huur
RaadhuisPassage,
Hoogerheide

Aan woonerf gelegen, leuke starterswoning met inpandige berging, eigen
parkeerplaats en achteruitgang.

Diverse commerciële ruimtes op de
begane grond van het woonzorgcomplex aan de Dorpsstraat in Woensdrecht, geschikt voor diverse doeleinden.

Commerciële ruimte op de begane
grond van appartementencomplex
RaadhuisPassage in het centrum van
Hoogerheide.

Indeling, gang met toegang tot
berging, toilet, trapkast, woonkamer,
keuken voorzien van eenvoudig keukenblok en tevens aansluiting voor
de wasmachine.
1e Verdieping: overloop, 3 ruime
slaapkamers, badkamer met douche
en wastafel, vlizotrap naar bergzolder.

Totale ruimte is circa 400 m2, flexibel in te delen. Ook deelverhuur is
mogelijk.

Een modern winkelcluster met daarboven appartementen en voorzien
van eigen parkeervoorzieningen.

Parkeergelegenheid aan de overzijde
van het complex.

In de parkeerkelder zijn 72 parkeerplaatsen t.b.v. de winkels erboven.
Via de lift of de trap komen de bezoekers in de passage uit.

Voor meer informatie:
Van Opstal Grosfeld Makelaars
Westersingel 4
4611 HV Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 217000

Voor meer informatie:
VP&A Makelaardij B.V.
Hoevestein 27
4903 SE Oosterhout
tel 0162 - 447799

De woning is voorzien van hardhouten
kozijnen, een kunststof dakkapel aan
de achterzijde (slaapkamer) en deels
voorzien van dubbele beglazing.
Grote supermarkt en basisschool op
loopafstand. Centraal gelegen t.o.v.
uitvalswegen.

Voor meer informatie:
Geers makelaardij
Minckelersweg 59
4631 HH Hoogerheide
Telefoon: 0164 - 616604

KWH-Huurlabel

Huurtoeslag

Langer zelfstandig wonen
Zaterdag 25 januari was De Drieschaar in Ossendrecht de locatie
voor een informatiemarkt “Langer
zelfstandig wonen”. Het initiatief
van de gemeente Woensdrecht
bracht bedrijven en organisaties
die hiermee te maken hebben bij
elkaar waardoor belangstellenden zich compleet konden laten
informeren.

De meeste huurders hebben in de
laatste jaren wel één of meerdere
enquêtes ontvangen van het KWH
(Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector). Daarin wordt gevraagd naar uw tevredenheid over
onze dienstverlening. Dat kan gaan
over een reparatie die is uitgevoerd,
over groot onderhoud maar ook over
onze bereikbaarheid of hoe we omgaan met ontevredenheid.

De huurtoeslag (voorheen huursubsidie) is een tegemoetkoming
van de overheid in de huur. Of u
in aanmerking komt voor huurtoeslag? Dat hangt af van uw huurprijs, inkomen en persoonlijke situatie. De Belastingdienst keert de
huurtoeslag rechtstreeks aan u uit,
net als de zorg- en kinderopvangtoeslag.

Ook Woningstichting Woensdrecht
was van de partij, met onder
meer informatie over gelijkvloerse
woningen, levensloopbestendige
woningen en de mogelijkheden om
zelf een huurwoning aan te passen.

Ook in 2013 zijn we er weer in geslaagd alle onderdelen met minimaal
een voldoende af te sluiten. Als kleine
corporatie hebben we het voordeel dat
we onze woningen, buurten en zelfs
veel van onze huurders goed kennen.
In vergelijking met circa 150 corporaties (kwh leden) in Nederland scoren
we hoger dan gemiddeld (18e plaats)
op de tevredenheid over onze dienstverlening.

Informatiemarkt

De markt werd druk bezocht, de
meeste bezoekers lieten weten
eigenlijk nog niet echt bezig te zijn
met het thema. Door de informatiemarkt werden ze nu toch aan
het denken gezet, want nu is het
misschien nog allemaal vanzelfsprekend, maar hoe zit dat over
tien, vijftien jaar? Wat heb je dan
nodig in, om en aan je woning en
kun je dat dan nog zelf doen of
regelen?
Woningstichting Woensdrecht is al
jaren bezig haar woningbezit aan
te passen aan de wensen en eisen
van de huidige bewoners maar
meer nog voor de toekomstige
bewoners.
Nieuwbouw wordt gelijkvloers of
levensloopbestendig, grote eengezinswoningen worden kwalitatief verbeterd door bijvoorbeeld
een slaapkamer om te bouwen
tot badkamer en de gelijkvloerse
woningen zijn inmiddels allemaal
voorzien van digitale sloten en
in de appartementencomplexen
van een spreek-/luisterverbinding
(meestal met videofoon).

Het afgelopen jaar hebben we extra
aandacht besteed aan informatie rond
groot onderhoud. Dit heeft resultaat
gehad, we kregen minder vragen tijdens de uitvoering. De bewoners hebben minder overlast ervaren doordat
ze goed wisten wat er ging gebeuren.
Dat is ook terug te zien in de beoordeling van dit onderdeel bij het KWH.

Als u een woning huurt met een
huur onder de huurtoeslaggrens
(voor 2013: € 681,02 per maand en
voor 2014: € 699,48 per maand),
dan heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. Of u huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel dat dan is, hangt
onder andere af van uw inkomen
en gezinssamenstelling.
U kunt huurtoeslag aanvragen via
de Belastingdienst, of een proefberekening maken via www.toeslagen.nl.
Op de site van de Belastingdienst
leest u precies aan welke voorwaarden u moet voldoen om huurtoeslag te ontvangen. Daar vindt
u ook een aanvraagformulier en u
kunt er een proefberekening maken. Voor meer informatie kunt u
de Belastingdienst bellen via telefoonnummer 0800 - 0543 (gratis).
Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de huurtoeslag, dan
kunt u hiervoor bij het Voorzieningenteam van de Brede Welzijns
Instelling (BWI) terecht. De BWI
vindt u aan de Kromstraat 4 in
Hoogerheide (tel. 0164 - 672049).

Financiën
Huurverhoging
Vanaf 2013 heeft Woningstichting Woensdrecht te maken
met een aantal maatregelen die zorgen voor financiële druk
op de organisatie. De diverse heffingen waaronder de verhuurdersheffing en de saneringssteun lopen de komende
jaren op tot ruim € 800.000 per jaar ofwel ruim € 700 per
woning per jaar. Dat vraagt voor Woningstichting Woensdrecht om passende maatregelen in de bedrijfsvoering. De
bedrijfslasten zijn in vergelijking met andere corporaties
al zeer laag te noemen. Bij woningcorporaties is het gebruikelijk om 1 fulltime (kantoor)medewerker te hebben
per 100 huurwoningen. Bij Woningstichting Woensdrecht
beheren we 1113 woningen met in totaal 7 fulltime medewerkers, 1 fulltimer op bijna 160 woningen dus.
Uiteraard blijft Woningstichting Woensdrecht kritisch kijken naar de uitgaven, maar hierop is relatief weinig winst
te behalen. Woningstichting Woensdrecht wil het aantal
(sociale) huurwoningen op peil houden zodat wij woonruimte kunnen blijven bieden aan hen die niet zelfstandig
in eigen huisvesting kunnen voorzien.
Wij streven ernaar om de woningen in goede staat te houden, kwalitatief aan te passen voor de toekomstige doelgroepen, en een beperkt aantal levensloopbestendige woningen in de sociale huursector toe te voegen. In 2013
zijn in Hoogerheide 50 nieuwe woningen opgeleverd, alle
geschikt voor verschillende doelgroepen.
Voor deze nieuwbouw, herstructurering, renovatie en
(groot) onderhoudsplannen is ieder jaar geld nodig. Daarnaast draagt de woningstichting bij aan de leefbaarheid
van de woonomgeving.
Om deze zaken te kunnen realiseren terwijl gelijkertijd extra heffingen betaald moeten worden aan de overheid, zijn
extra inkomsten nodig. Huur vormt voor de Woningstichting Woensdrecht de belangrijkste bron van inkomsten en
daarom zijn we genoodzaakt de huur te verhogen boven
het inflatiepercentage.
Betaalbaarheid en woonlasten
Om de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen te
waarborgen verhogen wij de huren niet tot boven de grens
voor de sociale sector (€ 699,48, prijspeil 1 januari 2014)
en presenteren wij bovendien dit jaar een regeling waarbij
we sturen op woonlasten. Wat dit precies inhoudt, kunt
u lezen in ons huurbeleid (te vinden via de website of bij
ons op kantoor). Ons doel is om op termijn de gemiddelde

huur op corporatieniveau te verhogen van 68% van de
maximale huur (in 2013) naar 80%.
Serviceabonnement
Klein onderhoud aan en in de woning is voor rekening
van de huurder. Het meeste van dit onderhoud (rioolontstopping, glasschade, hang- en sluitwerk en scharnieren,
kranen enzovoorts) kan worden “afgekocht” met het serviceabonnement. Voor € 8,56 per maand kunt u ook voor
dit “huurdersonderhoud” gewoon terecht bij onze eigen
onderhoudsdienst.
Heeft u vragen over de huuraanpassing? Dan kunt u contact opnemen met ons, telefoonnummer 0164 - 613313 of
u kunt uw vraag stellen via onze website www.wswoensdrecht.nl.
Huurbetaling
Sinds eind 2013 kunnen wij onze bankafschriften automatisch verwerken. Dit betekent dat alle huurbetalingen
automatisch geboekt kunnen worden mits er aan bepaalde
voorwaarden is voldaan.
De makkelijkste manier om de huur te betalen zowel voor
u als voor ons is om een machtiging af te geven voor het
maandelijks automatisch incasseren van de huur.
U kunt dit regelen door het invullen van een machtigingskaart. Deze is op te vragen via ons telefoonnummer
0164 - 613313, af te halen op ons kantoor of te downloaden vanaf onze website (www.wswoensdrecht.nl/folders
& formulieren/formulieren/automatische betaling)
Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven of
de incasso niet uitgevoerd is, verzoeken wij u bij uw
betaling het betalingskenmerk te vermelden dat op de
acceptgiro staat die u van ons ontvangt.
Tevens vragen wij u om exact het huurbedrag te betalen
en niet af te ronden. Op deze manier kunnen deze huurbetalingen automatisch verwerkt worden. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking.
Houd u bij handmatige huurbetaling rekening met ons
nieuwe IBAN rekeningnummer NL09 RABO 0122 9180 02
(BIC is RABONL2U).

Hoe zit dat met...
Ik heb een lekkende kraan......
Bij een reparatieverzoek moet u:
1. er voor zorgen dat er geen verdere schade kan ont		
staan
2. nakijken wie voor reparatie verantwoordelijk is;
Woningstichting Woensdrecht of u zelf
3. de melding zo snel mogelijk (liefst via de website)
doorgeven, als reparatie door ons moet gebeuren
4. bij schade aan uw inboedel dit zo spoedig mogelijk
melden aan uw verzekering

Spoedeisende meldingen en storingen
Zeer dringende meldingen en storingen kunnen ook buiten de normale kantooruren worden gemeld via ons normale telefoonnummer. U wordt dan doorgeschakeld naar
een medewerker die de melding aanneemt en (indien
nodig) direct actie onderneemt. Dit houdt in dat u binnen
30 minuten wordt teruggebeld om door te spreken wat er
gaat gebeuren, of er komt binnen 2 uur iemand langs om
de storing zo snel mogelijk te verhelpen.

Het melden van een reparatieverzoek.
U kunt ons bellen om door te geven wat er moet worden
gerepareerd: 0164 - 613313. Ook via de website kunt u
een reparatieverzoek doorgeven. U kunt altijd aangeven
wanneer het voor u het beste uitkomt.

De meeste spoedeisende zaken worden standaard door
ons als verhuurder verholpen, maar er zijn ook zaken die
alleen door ons worden verholpen als u een serviceabonnement heeft of deelneemt aan het rioolontstoppingsfonds.

Wat gebeurt er als ik een verzoek heb doorgegeven?
Als eerste gaan we kijken of de reparatie inderdaad door
ons moet worden uitgevoerd als dat niet zo is, dan laten
wij dat aan u weten. Anders gaan wij de reparatie inplannen. Dit kan bij onze eigen onderhoudsdienst zijn, maar
wij werken ook samen met bijvoorbeeld een electriciën,
een loodgieter en een rioolontstoppingsbedrijf. Als de
melding niet helemaal duidelijk is, bellen wij u hierover
op of onze opzichter komt langs om te kijken wat er precies aan de hand is. Als duidelijk is wat er moet gebeuren
wordt een werkbon gemaakt zodat de reparatie uitgevoerd kan worden.

Spoedeisende meldingen en storingen buiten werktijd
zijn bijvoorbeeld:
- plotselinge lekkages door het springen van water- of
CV-leiding, waarvan de gevolgen niet door middel van
eenvoudige hulpmiddelen kunnen worden verholpen;
- volledige verstopping van de afvoer;
- glasbreuk indien noodvoorziening niet mogelijk is;
- het uitvallen van een centrale verwarming bij
bijvoorbeeld strenge vorst;
- het uitvallen van een lift;
- storing in de gasvoorziening;
- storing in de elektriciteitsvoorziening waarvan de
gevolgen niet door middel van eenvoudige middelen
kunnen worden verholpen.

Hoe worden de afspraken ingepland?
Onze eigen onderhoudsdienst plant de afspraken meestal
in binnen een periode van 1 à 2 uur (bijvoorbeeld “tussen
10.00 en 11.00 uur” of “tussen 14.00 en 16.00 uur”). Externe aannemers of bedrijven die namens ons reparaties
komen uitvoeren moeten ook met u vooraf een afspraak
maken, binnen een periode van 2 uur.
Het kan wel eens gebeuren dat een reparatie sneller kan
worden uitgevoerd dan verwacht, of juist dat iets langer duurt dan was ingeschat. Hierdoor kan de planning
gewijzigd worden en zouden we mischien wat eerder of
juist later bij u kunnen langskomen. U krijgt dan een
telefoontje van ons. Het is dus van belang dat wij een
telefoonnummer hebben waarop u goed bereikbaar bent.

NieuwbouwProjecten
Dr. De Bruijnlaan,
Hoogerheide
Vrijdag 7 februari was de feestelijke onthulling van de plaquette aan de Dr.
de Bruijnlaan, ter herinnering aan de eerste steen die op 5 oktober 2012
door wethouder Van der Wijst werd gelegd.
Behalve wethouder Van der Wijst, die samen met de heer L. de Nijs de plaquette onthulde, waren ook burgemeester Adriaansen, de heer B. de Nijs,
directeur van bouwbedrijf De Nijs-Soffers en de heer De Wolf, directeur-bestuurder van Woningstichting Woensdrecht aanwezig.
Uiteraard ontbraken ook de bewoners van de nieuwbouwwoningen niet, zij
hadden allen een uitnodiging ontvangen voor de onthulling en gaven hier in
grote getalen gehoor aan. Eén van de bewoners was zo gastvrij om de aanwezigen een kijkje in de woning te laten nemen, zodat men met eigen ogen
kon zien hoe de patiowoning er ingericht uit ziet.
Op de voormalige schoollocatie aan de Dr. De Bruijnlaan heeft Woningstichting Woensdrecht 26 nultredenwoningen gebouwd.
Alles wat je nodig hebt in je woning (wonen, koken, wassen en slapen) gebundeld op de begane grond en dus zonder trappen te bereiken. Dat is het
idee achter een nultredenwoning.
Zijn deze woningen dan alleen voor ouderen of mensen die geen trappen
kunnen of willen lopen? Nee, want nultredenwoningen kunnen ook “levensloopbestendig” zijn. Dat wil zeggen dat de woning geschikt is voor ouderen,
maar ook voor gezinnen, jonge starters enzovoorts. Vanwege de huidige
woningmarkt zijn de woningen vooralsnog alleen toegewezen aan woningzoekenden met een zorgindicatie of mensen ouder dan 55 jaar.
Een nultredenwoning met boven twee slaapkamers is qua woonoppervlakte
gelijk aan een eengezinswoning met drie slaapkamers. De indeling is alleen
anders, waardoor de woning ineens voor veel meer doelgroepen interessant
kan zijn.

Onderhoudsprojecten
Nieuwe kozijnen

Kozijnonderhoud

In de Buijs Ballotstraat zijn de eerste woningen voorzien van nieuwe kunststof kozijnen met hoogrendement
dubbele beglazing. De kozijnen zijn gemaakt volgens de
nieuwste technieken op gebied van isolatie en inbraakveiligheid.

Een groot aantal woningen van Woningstichting Woensdrecht zijn voorzien van kunststof kozijnen, ramen en
deuren. Ook daar plegen wij onderhoud aan als er reparatieverzoeken binnenkomen. We merken dat bewoners
te lang wachten met het melden van klemmende ramen
en deuren. Hierdoor ontstaat er schade aan de kozijnen
die later niet of met veel moeite te herstellen is.

De woningen hebben een frisse uitstraling gekregen en
bewoners hoeven niet meer thuis te blijven voor de periodieke schilderbeurt. Binnenkort kunnen ook de bewoners van de Kamerlingh Onnesstraat en omgeving hun
nieuwe kozijnen verwachten.

Wij vragen om uw medewerking. Heeft u een kunststof
kozijn met deur en/of raam en merkt u dat het gebruik
steeds stroever gaat, meld u dit bij de woningstichting
zodat wij deze deuren en/of ramen opnieuw kunnen
afstellen.
U kunt uw verzoek via de website doorgeven (www.wswoensdrecht.nl), per e-mail (info@wswoensdrecht.nl of
telefonisch (0164 - 613313).

Buijs Ballotstraat voor de kozijnrenovatie

Buijs Ballotstraat na de kozijnrenovatie

Onderhoudsprojecten
Ook dit jaar worden er weer aan diverse woningen en appartementen planmatig onderhoud uitgevoerd. Onderstaand
treft u een lijst waarin globaal staat opgesomd wat u dit jaar kunt verwachten in uw woning of appartementengebouw. Op onze website worden bepaalde werkzaamheden nog nauwkeuriger omschreven. Bewoners die het betreft
zullen tijdig van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte worden gesteld.
Adressen				

Werkzaamheden				

Status / Planning 2014

Burg. Moorsstraat 44			

vervangen badkamer en toilet		

Sondermanlaan 1t/m35, 2t/m22,
K.L.M. Laan 39,41,47t/m57,		
Lindberghlaan 1t/m21,6,8,14,16,
20,22					

waar noodzakelijk worden badkamer,keuken,toilet
2e/3e/4e kw
vervangen. E.e.a. na inventarisatie (warme opname).
Bewoners worden op de hoogte gebracht of en wat er
in hun woning wordt vervangen.

K. Onnesstraat 1t/m13, 2t/m 38,
Keesomstraat 8t/m30,			
Huijgenstraat 2t/14

Vervangen van kozijnen woning, reparatie kozijnen
berging. Schilderwerk aan berging

		

3e kw

2e/3e kw

K. Onnesstraat 1,2,4,5,6,7,8,9,10,13, Vervangen cv ketel door Hoog Rendement combi-ketel 2e kw
16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38
Gravesandestraat 19t/m29,		
Keesomstraat 38t/m48,
B.Ballotstraat 2t/m40

Vervangen kozijnen woning en berging			

1e/2e kw

Pr. Hendrikstraat 40t/m42c		
Reparatie aan kozijnen,ramen,deuren en		
					buitenschilderwerk

2e/3e kw

St.Lucasplein 20t/m132		
Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers, nood					verlichting, brandblusmiddelen

1e/2e/3e/4e kw

Oostlaan 1t/m53			
Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers, nood					verlichting, hydrofoor

1e/2e/3e/4e kw

Heideduinstede 1t/m20			
Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers, nood1e/2e/3e/4e kw
					verlichting, brandblusmiddelen en brandmeldinstallatie
De Acacia 1,2,3,4			

Aanpassingen aan ventilatie douche			

3e kw

Dorpsstraat 43t/m47g			
Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers, nood1e/2e/3e/4e kw
					verlichting, brandblusmiddelen en brandmeldinstallatie
Bergsestraat 3t/m5e			
Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,nood					verlichting, brandblusmiddelen

1e/2e/3e/4e kw

Raadhuisstraat 91t/m101d		
Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,nood					verlichting, hydrofoor

1e/2e/3e/4e kw

Hof van Holland		
		
Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,nood					verlichting, hydrofoor, brandblusmiddelen en
					brandmeldinstallatie, parkeerhekken, daktuin

1e/2e/3e/4e kw

Julianastraat 4				Onderhoud elektrische deurdranger			3e kw

Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
4631 NH Hoogerheide
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

Huurders Belangenvereniging HBWW
Voorzitter: dhr. D. van Kempen
Postbus 133, 4630 AC Hoogerheide
tel. 0164 - 614471

tel. 0164 - 613313
fax 0164 - 612116
info@wswoensdrecht.nl
www.wswoensdrecht.nl

Secretariaat Klachtenadviescommissie
Woningstichting Woensdrecht
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
Reparatieverzoek
U kunt uw reparatieverzoeken melden;
- via www.wswoensdrecht.nl
- middels het blauwe kaartje
- aan de balie op ons kantoor
- telefonisch 0164 - 613313

Colofon
Dit woonbulletin is een uitgave van
Woningstichting Woensdrecht
Oplage: 1200 exemplaren
Verschijning: 2 maal per jaar
Drukwerk: Présize Roosendaal

Aan de inhoud van dit woonbulletin kunnen
geen rechten worden ontleend.
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