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OP HOOFDL IJNEN

De Raad van
Commissarissen,
Directeurbestuurder en de
medewerkers van
WBV Poortugaal
wensen u
Prettige
Feestdagen en
een Gezond en
Gelukkig 2017!

Dit jaar hebben we onze missie, visie en
kernwaarden opnieuw tegen het licht
gehouden. Ook hebben we nagedacht
over onze ambities. Waar willen we mee
doorgaan, waar zou een tandje bij mogen
en wat moet anders of misschien helemaal
niet meer? Net als bij de totstandkoming
van het vorige plan hebben we dat niet
alleen gedaan. We hebben gesproken met
de Klankbordgroep van huurders, de
gemeente Albrandswaard, onze collegawoningcorporaties en de zorgorganisaties
Profila en ASVZ. We hebben weer een
maatschappelijke visitatie laten uitvoeren.
Ook hebben we laten onderzoeken hoe
tevreden onze huurders zijn over hun
woning, woonomgeving en onze
dienstverlening en welke verbeterpunten
zij aan ons willen meegeven.
Op weg naar toekomstbestendige
vernieuwing
Dit alles heeft geresulteerd in dit
Koersplan. Als titel voor ons Koersplan
hebben we ‘Op weg naar
toekomstbestendige vernieuwing’
gekozen. Op een aantal punten is er
weinig veranderd ten opzichte van het
ondernemingsplan uit 2013. De opzet is
bijvoorbeeld gelijk gebleven.
Ontwikkelingen en ambities die nog
steeds van kracht zijn, hebben we
overgenomen. Wel hebben we onze
missie en visie aangepast. We gaan voor
vernieuwing die verder en veel breder
gaat dan alleen de energetische
maatregelen. We investeren in de kwaliteit
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OP WEG NAAR TOEKOMST
BESTENDIGE
VERNIEUWING

www.wbvpo

U ontvangt naast dit Woonmagazine ons
Koersplan 2017-2020 op hoofdlijnen. Een
nieuwe naam voor een document dat wij
in het verleden Ondernemingsplan
noemden. Deze nieuwe naam dekt naar
onze mening beter de lading. Het gaat
tenslotte om waar we heen willen, waar
we op koersen de komende jaren.

van onze huidige woningvoorraad en gaan
meer dan voorheen voor geleidelijke
vernieuwing van het woningbezit.
Ook hebben we voor de komende 4 jaar
andere speerpunten opgesteld. Wat is
gebleven, is dat we er zijn voor
huishoudens die niet zelf in huisvesting
kunnen voorzien.
Koersplan op hoofdlijnen
In dit Koersplan op hoofdlijnen staat in het
kort onze visie en de keuzes die we voor
de komende vier jaar maken. Het is een
samenvatting van het hele Koersplan.
U kunt het volledige Koersplan terug
vinden op onze website. Heeft u geen
internet? Neem dan contact met ons op.
Dan sturen wij het Koersplan naar u op.
Wilt u nog meer weten over het
Koersplan?
We willen begin 2017 een presentatie
geven voor geïnteresseerde huurders.
U kunt tijdens de presentatie vragen
stellen en u kunt dan meteen een papieren
versie van het Koersplan meenemen. Heeft
u interesse in deze presentatie? Geef u
dan voor 31 januari 2017 op bij Brenda
Burgmans-Luiten op telefoonnummer
010 - 501 20 00 of stuur een e-mail naar
Brenda@wbvpoortugaal.nl. Haar
werkdagen zijn maandag t/m donderdag
van 7.30 uur tot 16.00 uur en vrijdag van
8.00 uur tot 12.00 uur. Op termijn maken
wij de locatie en datum bekend.
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Aan het woord… René Kouters
De actuele ontwikkelingen binnen Woningbouwvereniging Poortugaal.

René Kouters

Als u dit Woonmagazine ontvangt zijn de
feestdagen alweer dichtbij! U ontvangt
naast dit Woonmagazine ook ons
Koersplan 2017-2020 op hoofdlijnen maar
we hebben natuurlijk ook nog ander
nieuws.
Open antwoorden USP enquête
Alle open antwoorden uit de enquête over
onderwerpen die niet onder onze
verantwoordelijkheid vallen (zoals
bijvoorbeeld winkels en openbaar groen)
zijn doorgegeven aan de diverse partijen
die daar verantwoordelijk voor zijn.
Kortingsregeling voor koopwoningen
stopt per 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 stoppen wij met de
kortingsregeling voor huurders bij de
aankoop van een koopwoning van WBV
Poortugaal. De kortingsregeling was in
eerste instantie bedacht voor 1 jaar maar

is vanwege de slechte koopmarkt steeds
verlengd. Vanwege de huidige koopmarkt
en lage hypotheekrente is besloten om
ermee te stoppen. We blijven de huidige
verkooplijst gebruiken en hebben daar
geen andere woningen aan toegevoegd.
Belanghoudersoverleg
Op 1 december is weer ons jaarlijkse
belanghoudersoverleg geweest. Dit
overleg stond in het teken van ons
Koersplan. Na een korte presentatie
gingen de diverse partijen met elkaar in
gesprek over de actuele ontwikkelingen
bij de diverse belanghouders, de ambities
en de verwachtingen ten aanzien van ons
in het komende jaar.

Geen eenzame kerst dit jaar
De kerstperiode is dé tijd van het jaar om
tijd te nemen voor een ander. Samen
koken, samen eropuit, of gewoon samen
thuis de tijd doorbrengen. Wie niemand
heeft om de kerst mee door te brengen,
voelt zich vaak niet prettig. Maar ook
voor wie alleen is, kan kerst heel leuk zijn.
December is met Sinterklaas, kerst en oud
en nieuw voor veel mensen een ouderwets
gezellige maand. Maar er zijn ook mensen
die ontzettend opzien tegen de
feestdagen, en met name de kerstdagen.
Mensen die alleen zijn, voelen zich vaak
eenzaam, terwijl anderen de tijd
aangenaam doorbrengen met partner,
kinderen, familie of vrienden, lijkt er voor
hen niemand te zijn.
Zelf eropuit
Bent u alleen met de feestdagen?
Misschien is het een schrale troost, maar
weet dat u niet de enige bent. Overigens
worden op veel plekken door het hele land
activiteiten georganiseerd voor
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alleenstaanden. Of ga eens langs bij het
wijkcentrum ‘De Boekenstal’ in Poortugaal
of het wijkcentrum Portland in Rhoon.
Ook organiseren de Polderschuur, de Brink
hoeve in Poortugaal en ‘Het boerderijtje’ in
Rhoon regelmatig activiteiten. Dat zijn
plekken waar u op een laagdrempelige
manier nieuwe mensen leert kennen.
Uitjes
Via het Ouderenfonds leert u ook makkelijk
nieuwe mensen kennen. Het fonds
organiseert het hele jaar door uitjes: van
een rondvaart over de Amsterdamse
grachten en korte vakantie tot een
kerstdiner. Een compleet overzicht vindt u
op www.ouderenfonds.nl. U kunt de
activiteiten bekijken per provincie. Heeft u
er overigens ook al eens aan gedacht om
vrijwilliger te worden? Het Ouderenfonds
zoekt bijvoorbeeld voor vrijwel alle uitjes
die ze organiseren mensen ter onder
steuning. Humanitas is ook een sociale
organisatie die altijd op zoek is naar

Wijkschouw Poortugaal
Tijdens de Week van de Veiligheid begin
oktober is er samen met Harm alarm weer
een wijkschouw in Poortugaal gehouden.
De wijkschouw is weer georganiseerd in
samenwerking met de politie,
Buitengewoon opsporingsambtenaren
(BOAs) van de gemeente Albrandswaard
en vertegenwoordigers van
bewonersgroepen.
Tenslotte wil ik iedereen fijne feestdagen
wensen! Ik wens u veel plezier bij het lezen
van dit Woonmagazine.

vrijwilligers voor de meest uiteenlopende
functies. Neem eens een kijkje op
www.humanitas.nl.
Internet
Tegenwoordig is het heel normaal om
nieuwe mensen via internet te leren
kennen. Daar zijn veel verschillende sites
voor. Op www.actief50.nl bijvoorbeeld,
kunt u niet alleen op zoek gaan naar iemand
om een relatie mee op te bouwen, maar
ook om gezamenlijk te sporten, uit te gaan
of om mee op reis te gaan. Alleen maar
chatten met andere mensen op de site is
natuurlijk ook mogelijk. U zult merken dat
de tijd voorbijvliegt.
En heeft u al een profiel op Facebook? Het
is de ideale manier om weer in contact te
komen met oude vrienden en kennissen die
u uit het oog verloren bent.
Het hele jaar door
Eenzaamheid treedt niet alleen op in de
decembermaand. Alle tips die we hier
boven hebben gegeven, gelden natuurlijk
voor het hele jaar.

De statuten van Woningbouwvereniging Poortugaal zijn gewijzigd!
Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet in
werking getreden. Zoals al eerder in het
Woonmagazine is aangegeven moesten
de statuten van WBV Poortugaal in 2016
worden aangepast om te voldoen aan alle
eisen die de nieuwe wet stelt. Tijdens de
Algemene Vergadering van 22 juni 2016 is
er met meerderheid van stemmen
besloten om de statuten en het
huishoudelijk reglement te wijzigen

volgens het concept dat aan de Algemene
Vergadering is voorgelegd.
Statuten en huishoudelijk reglement
De minister van Wonen en Rijksdienst
heeft in september goedkeuring gegeven
voor de wijziging van onze statuten. De
statuten zijn eind november bij de notaris
gepasseerd.

Algemene Vergadering in 2017
De jaarlijkse Algemene Vergadering is op
woensdag 28 juni 2017. Dus noteer dit
alvast in uw agenda!

Veilige stroom, wel zo prettig
Bijna alle apparaten die op elektriciteit werken, produceren
warmte. Daardoor kan brand ontstaan. U voorkomt dit door de
juiste maatregelen te nemen.
In aanvulling op het artikel op pagina 4 van dit Woonmagazine
behandelen we hier een van de belangrijkste oorzaken van
woningbrand, namelijk kortsluiting in bijvoorbeeld vaatwassers,
wasmachines en wasdrogers. Het is daarom het veiligst als u die
alleen aan heeft staan als u thuis bent. Gaat er dan iets mis en
breekt er brand uit, dan bent u er snel bij. Rookmelders zijn
overigens geen overbodige luxe.
Blussen? Eerst elektriciteit uit!
Ontstaat er brand in een apparaat? Schakel dan eerst de
elektriciteit uit voordat u met water gaat blussen. Zet hiervoor alle
schakelaars in de meterkast om. Het is dus heel belangrijk dat uw
meterkast altijd goed bereikbaar is en dat u makkelijk bij de
schakelaars kunt. U kunt uw meterkast dus beter niet als
opbergkast gebruiken.

•
•
•

•

Voorkom brand
Een aantal tips van EnergieVeilig, een
gezamenlijk initiatief van de Nederlandse
netbeheerders, om brand in een apparaat te
voorkomen:
Laat de ventilatieopeningen van uw apparatuur open, sluit die
niet af.
Zorg voor voldoende ruimte rondom uw apparaten, zodat de
warmte weg kan.
Laat apparaten zoals uw tv en muziekinstallatie niet stand-by
staan, maar zet ze helemaal uit. Staat een apparaat stand-by,
dan verbruikt het nog steeds stroom, waardoor warmte
ontstaat. Kan de warmte niet goed weg, dan kan brand
ontstaan.
Houd apparatuur stofvrij. Een laagje stof kan ervoor zorgen dat
de warmte niet uit het apparaat kan ontsnappen.

• Gebruikt u een elektrische kachel of kookplaat? Gebruik dan
ook een speciaal daarvoor bestemd snoer. Deze apparaten
worden warm en gewone snoeren kunnen smelten. Vraag bij
de erkende vakhandel naar een speciaal snoer.
• Zware apparaten zoals een wasmachine of droger vragen meer
stroom dan een verlengsnoer aankan. Sluit deze apparaten dus
nooit aan op een verlengsnoer, maar altijd rechtstreeks op het
stopcontact.
• Gebruikt u een verlengsnoer, bijvoorbeeld op een haspel? Rol
dit dan helemaal uit voordat u het gebruikt. Anders bestaat de
kans dat het snoer smelt en dat levert onder andere
brandgevaar op.
• Leg geen snoeren onder een deur, vloerbedekking of
tapijt. Het snoer kan dan oververhit raken

en brand veroorzaken. Ook kan het slijten en voor kortsluiting
zorgen.
• Gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers. Hoe meer
verdeelstekkers u gebruikt, hoe groter de kans is dat u meer
apparaten op een stopcontact aansluit dan uw elektrische
installatie aankan. Sluit als het even kan een apparaat direct
aan op het stopcontact.
• Gebruikt u toch een verdeelstekker? Gebruik er dan een met
KEMA-keur (of de Duitse variant: VDE-keur).
Stekkerproef
Heeft u kortsluiting, maar weet u niet welk apparaat deze
veroorzaakt? Met de stekkerproef komt u erachter:
• Haal alle stekkers van alle apparaten uit het stopcontact.
• Schakel de stroom in de meterkast weer in.
• Stop één voor één de stekkers van de apparaten weer in de
stopcontacten.
• Zodra de stroom weer uitvalt, weet u welk apparaat de
kortsluiting veroorzaakt.
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Controlelijst brandveiligheid
De brandweer krijgt jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële
schade, maar helaas vallen er ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers.
Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen
ervan te beperken. De brandweer heeft hiervoor een controlelijst gemaakt om u hierbij te helpen.
Download de folder ‘Brandveilig wonen’ op de website
www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig-wonen/ van de
brandweer om de complete controlelijst in te vullen en tips te
lezen. U vindt er ook andere folders over brandveiligheid zoals:
‘een portiekwoning en wat te doen bij brand’.

Brandveilig
wonen
Tips voor een brandveilige woning

Controleer met de handige lijst van de brandweer of u voldoende
maatregelen heeft genomen in verband met de brandveiligheid
in uw huis.
Enkele controlevragen:
• Is uw huisnummer goed te zien voor de brandweer? De
brandweer moet vanuit een rijdende auto kunnen zien of ze op
het juiste adres is.
• Zijn de gang en de trap vrij van obstakels? Voorwerpen die in
de looproute staan, kunnen hinderen als u bij brand moet
vluchten. Ook kan de brandweer dan moeilijk in uw huis
komen.
• Maakt u het filter en de luchtafvoerslang van de wasdroger na
ieder gebruik stofvrij? Drogen van was veroorzaakt veel
pluizen. Dit kan brand veroorzaken.
• Maakt u het filter van de afzuigkap regelmatig schoon? Vet kan
in de afzuigkap komen, dit vet kan vlam vatten. Maak daarom
de afzuigkap schoon en vervang of reinig regelmatig het filter.
• Gaat u veilig om met elektrische snoeren? Controleer losse
snoeren regelmatig op beschadigingen. Leg ze niet onder een
tapijt of mat. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit voordat u ze
gebruikt. Opgerolde haspels kunnen oververhit raken en
brand veroorzaken.
• Heeft u nagedacht over een vluchtroute bij brand? Bedenk een
vluchtroute voor als u het huis (’s nachts) snel moet verlaten.
Zelfs in de kleinste ruimtes die u door en door kent, raakt u bij
rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. Spreek een
verzamelplaats af waar u elkaar ontmoet. Het oefenen van een
vluchtplan samen met uw huisgenoten is belangrijk.
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Hoe veilig is uw woning?
Elke zes minuten komt een 55-plusser in het ziekenhuis terecht door een val. Dit over
komt ook vitale 55-plussers. De oorzaken van een val in huis zijn vaak heel alledaags:
met natte voeten op de gladde badkamervloer stappen en uitglijden. Of snel de trap af
rennen, omdat beneden de telefoon gaat.
Haastig lopen, losse spullen op de trap of
een gladde traptrede? Het is genoeg om
een nare val te veroorzaken. Hoe kunt u
onveilige situaties in en om huis voor
komen? We zetten een paar nuttige tips
op een rijtje.
Is er overal ruim voldoende licht?
Veel ongevallen gebeuren in het donker,
met name bij nachtelijk toiletbezoek. Een
lampje op uw nachtkastje, dat u vanuit uw
bed aan kunt doen, zorgt ervoor dat u niet
in het donker door uw slaapkamer (en
verder) hoeft te lopen. Er zijn ook lampjes
met een schemersensor die vanzelf aanen uitgaan als het donker of nacht wordt.
Ze zijn er ook met een sensor die reageert
op beweging. Bij een warenhuis en
verlichtingsspeciaalzaak kunt u deze
aanschaffen.
Liggen er stoeptegels op de stoep
die uitsteken?
Over uitstekende stoeptegels kunt u
gemakkelijk struikelen. De gemeente kan

Veiligheidstest
voor 55-plussers
Tips voor veiligheid in en om het huis lijken
open deuren. Maar de praktijk bewijst het
tegendeel: zo belandden in 2014 maar
liefst 88.000 ouderen na een val op de
spoedeisende hulp. 40.000 ouderen
werden opgenomen in het ziekenhuis en
een kleine 3.000 ouderen overleden ten
gevolge van een val.
Beantwoordt u één of meer vragen uit
onderstaande test niet goed? Dan raden
wij u aan het artikel over veiligheid in en
rond huis eens aandachtig te lezen.
1. Welke van deze risicovolle situaties
komen het meest voor in Nederland?
A. Brand in de woning
B. Vallen in en om het huis
C. Inbraak in de woning
D. Beroving op straat

de stoeptegels vlak laten leggen. Kijk in
de gemeentegids of op de website van de
gemeente waar u deze klachten kunt
melden.
Is de trap goed verlicht?
Het is belangrijk dat de trap gelijkmatig
verlicht is, zodat u niet in de schaduw
loopt. Dit geldt met name voor het
afdalen. Tevens is het van belang dat u
niet rechtstreeks in de lichtbron kan kijken.
Hierdoor kunt u verblind raken.
Heeft u deurklinken met een
teruggebogen handvat, waar uw mouw
achter kan blijven haken?
Wanneer u achter de deurkruk blijft
hangen, bijvoorbeeld met een mouw, kunt
u uw evenwicht verliezen en vallen.
Deurkrukken met een omgebogen vorm
kunnen de kans op blijven haken
aanzienlijk verminderen. U kunt deze
aanschaffen bij doe-het-zelfzaken.

2. Welke woningaanpassing helpt u het
beste om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen?
A. Verwijderen/afvlakken van alle
drempels
B. Plaatsen van handgrepen in de
badkamer en bij het toilet
C. Een verhoogd toilet plaatsen
D. De gladde vloer van de badkamer
stroef maken (met antislipmateriaal)
3. Welk gereedschap zorgt tijdens het
klussen voor de meeste ongevallen?
A. Zaag
B. Boormachine
C. Hobbymes
D. Haakse slijper
4. Wanneer u een ongeluk krijgt met de
fiets, komt dat hoogstwaarschijnlijk door:
A. Een botsing met een auto
B. Een botsing met andere fietsers
C. Een ongeluk waar alleen uzelf bij
betrokken bent
D. Een botsing met de stoeprand

Zijn alle elektriciteitssnoeren langs de
plint weggewerkt?
Losliggende snoeren leveren
struikelgevaar op. Gebruik (zelfklevende)
kabelclips, een snoer- of een kabelgoot
om snoeren bijvoorbeeld op de plint vast
te maken. U vindt deze producten bij doehet-zelfzaken. Werk losliggende snoeren
niet weg onder het vloerkleed! Hierdoor
kan kortsluiting ontstaan.
Heeft u losse kleedjes in huis?
Haal alle kleedjes weg. Wilt u dit niet?
Zorg dan dat er een goede antisliplaag
onder zit of plaats een antislipmat.
U koopt deze onder andere bij de
bouwmarkt.
Gebruikt u een huishoudtrap
met beugel?
Gebruik nooit een stoep of kruk om iets te
pakken waar u niet bij kunt. Gebruik altijd
een stevige huishoudtrap met een beugel
en houd u daaraan vast.
Meer weten? Kijkt u dan op
www.veiligheid.nl.

Antwoorden
1 B: Vallen komt het meeste voor.
80 procent van de ongevallen onder
55-plussers zijn valongevallen! En hoe
ouder u wordt, hoe meer risico u loopt.
2 A: Het verwijderen of afvlakken van
alle drempels in uw woning is het
meest effectief. Dit blijkt uit een
rapport van TNO preventie en
gezondheid.
3 C: Een hobbymes is het gevaarlijkst!
Het veroorzaakt 7000 slachtoffers per
jaar in Nederland.
4 C: Verreweg de meeste
fietsongevallen zijn eenzijdige
ongevallen: ongevallen waar geen
andere verkeersdeelnemer of een
object bij betrokken is.
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Geen bevroren leidingen!
Vergeet niet om uw buitenkraan af te sluiten. Draai de afsluitkraan tussen de hoofd
kraan en de buitenkraan dicht. Laat vervolgens de leiding leeglopen door de buiten
kraan en de aftapkraan open te draaien. Als al het water uit de leiding is gelopen, kunt
u deze eventueel nog doorblazen om ervoor te zorgen dat echt al het water weg is.
Laat de buitenkraan bij voorkeur openstaan. De aftapkraan kunt u beter wel sluiten
om in het voorjaar een waterballet te voorkomen. Vergeet ook niet teilen, emmers en
gieters in uw tuin leeg en op zijn kop weg te zetten om kapot vriezen te voorkomen.
Om ervoor te zorgen dat tijdens uw wintervakantie de radiatoren niet bevriezen, mag
u de thermostaat van de verwarming niet lager zetten dan 10 graden Celsius.
Bovendien moeten alle radiatoren een beetje openstaan zodat warm water door de
installatie wordt gepompt. Tap voordat u weggaat de leidingen in onverwarmde
ruimten af en spoel toiletten door nadat de watertoevoer is afgesloten en afgetapt.
Door een handje zout in de hals van de toiletten te gooien, voorkomt u dat dit water
kan bevriezen.

Feestdagen 2016/2017
Het kantoor van Woningbouwvereniging
Poortugaal is vanwege de feestdagen
gesloten op de onderstaande data:
• Maandag 26 december 2016
(2de kerstdag)
• Vrijdag 14 april 2017 (goede vrijdag)
• Maandag 17 april 2017 (2de paasdag)
• Donderdag 27 april 2017 (koningsdag)
• Donderdag 25 mei 2017 (hemelvaart)
• Vrijdag 26 mei 2017 (dag na
hemelvaart)
• Maandag 5 juni 2017 (2de pinksterdag)

100 miljoen
kerstbomen
Oh sparrenboom
Tegenwoordig worden er wereldwijd
elk jaar zo’n 100 miljoen kerstbomen
opgetuigd. En al zingen we
‘Oh, dennenboom’, de kerstboom is
een spar. In Nederland worden elk
jaar tussen de 2,5 en drie miljoen
kerstbomen verkocht.
De populairste zijn de Servische spar,
de fijnspar, de blauwspar en de
Nordmann-spar. De Nordmann is de
duurste. Dit komt omdat deze lang
zijn naalden vasthoudt en omdat de
Nordmann minstens tien jaar heeft
gegroeid als die te koop wordt
aangeboden.
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Win een cadeaubon van Plus Hofland t.w.v. € 25,-

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Prijs is niet inwisselbaar tegen contanten!
Mijn gegevens:
Naam: ���������������������������������������������������
Adres: ���������������������������������������������������

Knip deze bon uit en stuur deze voor 16 januari 2017 in een
envelop met postzegel naar Woningbouwvereniging Poortugaal,
Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal.
U kunt de bon ook inleveren op het kantoor van
Woningbouwvereniging Poortugaal, of uw oplossing mailen naar
info@wbvpoortugaal.nl . Vergeet dan niet uw naam en
adresgegevens duidelijk te vermelden. Succes!

Postcode: ������������������������������������������������
Woonplaats: ����������������������������������������������
Telefoon: �������������������������������������������������

Winnaar vorige editie: mevrouw Korporaal uit Poortugaal.
Oplossing: maatschappelijk ondernemen
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Bereikbaarheid, onderhoud en andere vragen
Voor de volledigheid geven we u onderstaand nog eens een overzicht van alle
belangrijke gegevens op het gebied van onderhoud, reparaties en andere vraagstukken.
Een geheugensteuntje, wie heeft u wanneer nodig en wanneer zijn ze bereikbaar?

Openingstijden kantoor
Maandag t/m vrijdag

Dorpsstraat 80
9.00 – 12.00 uur

Dinsdagmiddag

14.00 – 16.00 uur

Telefonische bereikbaarheid kantoor

010 - 501 20 00

Maandag t/m donderdag

8.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur

Vrijdag

8.30 – 12.00 uur

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken en andere
vragen van technische aard aan
de medewerkers van de technische
dienst:
maandag t/m vrijdag

010 - 501 20 00

8.30 – 10.00 uur

Reparatieverzoeken die voor 10.00 uur worden gemeld zullen nog dezelfde dag in behandeling
worden genomen.

Storingen centrale verwarmings
installatie of warmwatervoorziening

Poortugaal: Energiewacht 0800 - 03 88
Essendael: Giesbers & v/d Graaf 088 - 298 02 98

Glasbreuk
(indien u via de huur een glas
verzekering heeft afgesloten)

Centraal Beheer Achmea
0800 - 022 99 55

Schoonmaken dakgoot en schoorsteen/ventilatiekanalen
Het schoonmaken van dakgoten en schoorsteen en/of ventilatiekanalen van de
woning behoort tot de verplichtingen van de huurder. Voor deze werkzaamheden
worden ladders in bruikleen gegeven. Deze ladders zijn na telefonische
afspraak beschikbaar.
Lenen tuingereedschap
Na telefonische afspraak tijdens kantooruren kunt u (gratis) tuingereedschap lenen:
010 - 501 20 00

Noodnummer Woningbouwvereniging Poortugaal
06 - 51 98 67 02
In geval van calamiteiten buiten
kantoortijden kunt u het noodnummer
gebruiken. Onder calamiteiten wordt
verstaan:
• Brand
• Inbraak
• Ernstige lekkages
• Verstopte riolering
• Stormschade
• Problemen m.b.t. gas en elektra
De ladders zijn na telefonische
afspraak beschikbaar op de onderstaande adressen:
J. Groenenboom
Van Leeuwenhoekstraat 5
010 - 501 80 03
Woningbouwvereniging Poortugaal
Dorpsstraat 80
010 - 501 20 00
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