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Dit bewonersmagazine wordt driemaal per jaar gratis verspreid onder de huurders van Tablis Wonen

> Respect en zorgvuldigheid hoog in vaandel
> Twee grote bouwprojecten in het verschiet
> Opening speelplek Sperwerstraat

Tijd voor nieuwe stappen

Blik naar buiten
Sociale plicht corporatie van groot belang in onzekere tijd

Tablis Wonen is prima uit de fusie tevoorschijn gekomen, maar moet zich twee jaar na de samensmelting

Respect en
zorgvuldigheid
hoog in vaandel

meer naar buiten richten en ook lef gaan tonen. Dát
is in een notendop de belangrijkste uitkomst van de
visitatie waarover ik u in het vorige nummer berichtte
dat die net achter de rug was. Nog even het geheugen opgefrist: met zo’n visitatie laat je als woningcorporatie nagaan of je de goede dingen doet en of je die
goede dingen ook daadwerkelijk goed uitvoert.
De geslaagde fusie is een pluspunt. Nu is het tijd nieuwe stappen te zetten. Het is verheugend te vernemen
dat Tablis Wonen intern zijn zaken op orde heeft, maar
sinds kort zijn wij er dankzij de visitatiecommissie ook
van doordrongen dat het nu zaak is met grotere regelmaat de blik naar buiten te richten. Dat betekent contacten uitbouwen met gemeenten, zorginstellingen,

De prijzen stijgen. Dus ook de huren. Ondanks de stevig toegenomen kosten over de hele linie heeft

ondernemers etc.

Tablis Wonen de huurverhoging voor zijn bewoners per 1 juli over het hele woningbezit kunnen

Voor die belanghouders gaan we een zogeheten
klankbordgroep oprichten. Personen en instellingen

beperken tot gemiddeld 1,6%. Een verhaal over respect, zorgvuldigheid en het besef een sociale
plicht te vervullen.

kunnen ons daarin met hun opmerkingen en suggesties helpen een beter product voor onze huurders
te realiseren. Informatie dus, waarbij Tablis Wonen
én haar huurders zijn gebaat.

Een logische ontwikkeling. Als Tablis Wonen te maken

het hele land 25% in plaats van 5% van de huurwonin-

krijgt met hogere kosten - voor verzekeringen, onder-

gen zal zijn geliberaliseerd. Met 'geliberaliseerd' wordt

Graag licht ik u verder in over de bouw van Graafzicht.

houd en beheer, bijvoorbeeld - dan zullen ook de huren

onder meer bedoeld dat huurders van de betreffende

Na vele jaren van voorbereiding is nu het startsein

wat moeten stijgen. De cliënten van de woningcorpora-

woningen minder beschermingsregels tegen de huur-

gegeven voor dit project in Graafstroom. Tablis

tie hebben onlangs een brief ontvangen waarin staat ver-

prijs hebben. Een voorbeeld van zo'n beschermingsregel

Wonen is betrokken bij de tweede bouwfase. In de

meld hoeveel huur zij maandelijks gaan betalen met

is dat de Minister de maximale hoogte van de huurver-

eerste fase wordt een zorgcentrum gebouwd.

ingang van 1 juli 2005.

hoging bepaalt. Een ander voorbeeld is dat een huurver-

Halverwege 2006 moet dat allemaal zijn gereali-

'De maximaal redelijke huurprijs' speelt bij dit alles een

hoging minimaal twee maanden voor de invoering ervan

seerd. Bij de tweede fase, die naar verwachting

belangrijke rol. Aan de hand van het woningwaarderings-

wordt medegedeeld aan de huurder. In de praktijk zullen

begin 2007 is afgerond, horen 32 aanleunwoningen

stelsel, ook wel het puntensysteem genoemd, kan ieder-

geliberaliseerde woningen vooral woningen zijn die nu

voor senioren waarvan wij opdrachtgever zijn.

een nagaan wat voor hem of haar die maximaal redelijke

nog moeten worden gebouwd en woningen waarin nieu-

huurprijs is. Het puntensysteem is het bekende systeem

we huurders zich vestigen. Deze woningen hebben een

Verder beginnen we in Sliedrecht binnenkort met de

waarbij punten worden toegekend aan verschillende

huurprijs boven een bepaald bedrag. Namens Tablis

projecten Oude Uitbreiding en Het Rondeel. Elders in

aspecten van een woning voor de woningwaardering.

Wonen zegt Ed Jonkers, hoofd Wonen, de mogelijke

dit magazine leest u er meer over. Wat ik in elk geval

Tablis Wonen heeft bepaald dat huurders van woningen

op deze plek wil benadrukken, is dat ik als directeur

met minder dan 55% van de maximaal redelijke huurprijs

uitkijk naar de totstandkoming. Het nieuwe kantoor

per 1 juli te maken krijgen met een stijging van 2,7%. De

van Tablis Wonen maakt deel uit van Het Rondeel.

klanten die 55 tot 80% van de maximaal redelijke huur-

Vanaf medio 2007 zullen al onze kantoormedewerkers

prijs betalen, krijgen 1,6% huurverhoging. Wie een

werken op dezelfde locatie. Met het oog op de interne-

woning heeft waarvoor hij meer dan 80% van de

en externe communicatie is dat pure winst.

maximaal redelijke huurprijs neerlegt, krijgt 1,2% huurverhoging. Dat is dus de situatie tot 1 juli 2006. Maar
hoe staat het er met de huurprijzen voor op de langere
termijn? Wie het nieuws een beetje volgt, krijgt wel
eens wat mee van 'de liberalisatie van de huurprijzen'.
Het kabinet en de Tweede Kamer zijn nog druk aan het
bespreken hóe die liberalisatie er precies komt uit te

voordelen van liberalisatie te zien. Belangrijke doelen

zien, maar duidelijk is in elk geval wel dat op den duur in

ervan zijn bijvoorbeeld dat corporaties meer woningen
lees verder op pagina 2
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Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen bij Tablis wonen
kijk dan ook eens op onze website www.tabliswonen.nl.

Actualiteiten

vervolg van pagina 1

hoog in het vaandel, ook wanneer de doorgevoerde libe-

Plus- en verbeterpunten

ralisatie een feit is. Onze huurders kunnen er van op aan
dat wij de liberalisatie op geen enkele manier zullen aan-

Van een bescheiden en enigszins behoudende werk-

grijpen om klakkeloos huren te verhogen en een beleid

wijze naar een meer initiatiefrijke houding die getuigt

van willekeur te voeren. Het is, zeker voor bepaalde

van lef en oog voor de buitenwereld. De visitatiecom-

doelgroepen,

onze plicht goede woningen te bieden

missie van Raeflex publiceerde onlangs pluspunten én

tegen redelijke prijzen." Hoe zien de huurprijzen er op de

verbeterpunten van Tablis Wonen. Benieuwd naar het

wat langere termijn uit voor cliënten van Tablis Wonen?

rapport? Kijk op www.tabliswonen.nl/over_tablis en

Jonkers: "Zolang de politieke discussie nog volop wordt

klik door naar ‘visitatierapport’.

gevoerd, formuleren wij geen vaststaande visie en bekijken we het van jaar tot jaar. Op dit moment is ons strebouwen en dat doorstroming wordt bevorderd omdat -

ven in elk geval dat we een gemiddelde huurprijs vragen

nieuwe - huurders sneller een huis betrekken dat bij hun

die 65% bedraagt van de maximaal redelijke huurprijs. Is

inkomen past. "Maar tegelijkertijd benadruk ik dat respect

die maximaal redelijke huurprijs op basis van het totaal

en correct gedrag richting onze huurders vooropstaan",

aantal punten van een bepaalde woning bijvoorbeeld

Betere producten, betere diensten en een betere

zegt Jonkers. "Betekenen de kabinetsbesluiten over libe-

vastgesteld op 1000 euro, zal dus maandelijks 650 euro

woningcorporatie. Ook u kunt een steentje bijdragen.

ralisatie dat de rechtsbescherming van bepaalde huur-

betaald moeten worden. Van een woning die nu nog

In mei en juni wordt weer de Bewonersscan gehou-

ders erop achteruitgaat? Tablis Wonen zal ook in die nieu-

onder de 65% zit, zal Tablis Wonen bij verhuizing de

den. Misschien wordt u gebeld door een medewer-

we situatie op een nette en zorgvuldige manier met de

huurprijs eventueel optrekken naar 65%. Bij een woning

ker van onderzoeksbureau USP. Geef alstublieft uw

betrokken huurders omgaan. Als woningcorporatie heb-

die boven die 65% is ingedeeld, wordt de huurprijs

mening. Over de procedure reparatieverzoeken, bij-

ben wij een maatschappelijke doelstelling en een sterke

gehandhaafd."

voorbeeld. Of over de bereikbaarheid van de organi-

sociale plicht. Die begrippen hebben en houden we

Geef uw mening...

satie. Of over onze website. Met úw suggesties kunnen we zaken verbeteren voor alle huurders. Een
telefoongesprek duurt tien minuten. Alvast dank voor
uw medewerking. Ook namens andere huurders.

Herziene overeenkomst met H3S
Voor een woningcorporatie is het essentieel als verhuurder goed te overleggen met huurders. In het geval van Tablis
Wonen wordt de laatste groep in eerste instantie vertegenwoordigd door de huurdersvertegenwoordigingen:

Twee keer prijs

Algemene Huurdersvereniging Graafstroom (AHG) en Huurdersstichting Samen Sterk (H3S) voor Sliedrecht. De
organen hebben als opdracht de algemene belangen van huurders te bewaken en te behartigen. Eind februari leg-

De een is metselaar bij Tablis Wonen, de ander staat

den H3S en Tablis Wonen een herziene overeenkomst op tafel waarin de uitgangspunten van hun samenwerking

er bekend als verhuurfunctionaris. Sinds 18 maart

staan geformuleerd. Directeur Hans Bleijerveld ondertekende het document namens de woningcorporatie, voorzit-

hebben Dirk Verhoef en Ilse Ros met elkaar gemeen

ter Wim Vroege en interim-secretaris Fred Amsing deden hetzelfde voor H3S. Gedurende een aantal sessies

dat ze allebei een eerste prijs grepen tijdens de

hebben de betrokkenen de oude overeenkomst tegen het licht gehouden en er aanpassingen in doorgevoerd.

negentiende Volkshuisvesterloop. Dat is een hardloopwedstrijd voor medewerkers van woningcorporaties uit het hele land. Dirk ging met de eer strijken bij
de vijf kilometer voor heren vanaf veertig jaar. Ilse liet
de rest van het deelnemersveld haar hielen zien in de

Géén nattevingerwerk

vijf kilometer voor dames tot veertig jaar. Het decor

Klanten van Tablis Wonen betalen doorgaans voor twee

Daarom heeft de woningcorporatie dit jaar naar de

zaken: de huur voor de woning én de levering van

huurders niet alleen een brief gestuurd met daarin het

bepaalde diensten. Onder dat laatste, meestal kortweg

nieuwe huurbedrag, maar is ook uitgelegd hoe de

Nalezen:
Groot onderhoud

‘servicekosten’ genoemd, vallen onder meer, huismees-

vaststelling van de voorschotten voor servicekosten

ter, verlichting- en schoonmaakkosten voor algemene

tot stand is gekomen. Wat betaalt u bijvoorbeeld voor

“Kan ik dit jaar groot onderhoud verwachten? En wát

ruimten. Zowel voor de huurprijs als voor de servicekos-

de huismeester? En wat kunt u daarvoor van hem of

zal dat dan precies zijn?” Elke huurder in Sliedrecht

ten is 1 juli jaarlijks een belangrijke datum. Vanaf die dag

haar verwachten? Of stel, dat de stookkosten 10%

ontving begin dit jaar een brief van Tablis Wonen waar-

zijn de nieuwe huurtarieven van kracht en vanaf die dag

hoger uitvallen. Waarop baseert Tablis Wonen dat dan

in het antwoord wordt gegeven op die vragen. Wie

ook betalen de huurders de nieuwe maandelijkse voor-

precies? De woningcorporatie streeft naar transparan-

het nog eens wil nalezen, kan een kijkje nemen op

schotten voor de servicekosten.

tie en maakt met een overzicht van alle bij Tablis

www.tabliswonen.nl/actueel en klikt vervolgens door

van hun zegetochten was prachtig en authentiek: het
Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Proficiat!

Wonen gebruikte servicekosten voor iedereen kraak-

naar ‘(Groot) onderhoud’. Is de datum van het onder-

Tablis Wonen huldigt de opvatting dat bewoners er recht

helder dat de vaststelling ervan bepaald géén natte-

houd aan uw woning bekend, dan melden wij u dat

op hebben precies te weten waarvoor zij betalen.

vingerwerk is.

ruimschoots op tijd. En de huurders in Graafstroom?
Die lichten we persoonlijk in over de werkzaamheden
en het moment waarop die plaatsvinden.
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Nieuwe woningen Het Rondeel (voorheen Deltaplan) en Oude Uitbreiding

Twee grote bouwprojecten
in het verschiet
Voor de bouwvak van 2005 wordt het startsein ge-

uitvoerende technische dienst, zitten dan op dezelfde

aan de andere kant woog het zwaar dat de woningen

geven voor Het Rondeel en Oude Uitbreding. Nog

locatie”, weet Versluis. “Het is ook mooi dat Tablis Wonen

met hun 68 vierkante meter eigenlijk niet meer voldeden

eventjes geduld, tot respectievelijk medio 2007 en

vanaf dat moment in het centrum van de gemeente is

aan de huidige wooneisen.” Vervolgt: “Onderzoek van

halverwege 2006, en de woningen worden opgeleverd.

gevestigd.” Op korte termijn wordt bekendgemaakt wan-

een architectenbureau wees uit dat de woningen niet

neer en op welke manier geïnteresseerden zich bij Tablis

geschikt waren om na de jaren zeventig voor een twee-

Een concept dat voor dorpsbegrippen redelijk gedurfd is

Wonen kunnen inschrijven voor een appartement van

de keer te worden gerenoveerd. Uiteindelijk raakten alle

en waarlijk een bijzonder architectonisch hoogstandje

het project Rondeel. Hetzelfde geldt ten aanzien van het

partijen daarvan overtuigd en heeft architectenbureau

mag worden genoemd. Cor Versluis, projectleider van

Schippers een ontwerp neergelegd waarin historie en

Tablis Wonen, is enthousiast over de vooruitzichten van

gevels worden geïntegreerd. Halverwege 2006 worden

het project Rondeel. “In het hart van Sliedrecht staat

32 woningen opgeleverd met een nostalgische buiten-

straks een appartementengebouw dat driekwart ovaal

kant en een moderne binnenkant. Van die 32 zijn er zes

van vorm is”, zegt hij. “Het verloopt van acht naar twee

koopwoning en 26 huurwoning. De huurwoningen, die

bouwlagen.”

bezit zijn van Tablis Wonen, verdelen we onder in vijftien

Even de oude en toekomstige situatie tegen elkaar afge-

ééngezinswoningen met een oppervlak van minstens

zet. Waar eerst 56 seniorenwoningen stonden die op het

107 vierkante meter en met vier kamers enerzijds en elf

laatst te klein waren om nog te voldoen aan hedendaag-

seniorenwoningen van minimaal negentig vierkante

se woonbehoeften, daar zouden eind 2007 dertien

meter anderzijds. De nieuwbouw zal gepaard gaan met

stadswoningen moeten zijn gevestigd, alsmede een

vernieuwde straten en een aangepaste riolering.”

gelaagd complex met daarin 51 koop- en 51 huurappar-

Omdat bij de aanvraag van de bouwvergunning bezwaar

tementen. Laatstgenoemde 51 onderkomens zijn

is aangetekend tegen de nieuwbouw van zowel Het

bedoeld voor huurders die senior zijn, welteverstaan. In

bouwproject Oude Uitbreiding. Versluis: “Sinds de jaren

Rondeel en Oude Uitbreiding, is nog niet zeker wanneer

hetzelfde gebouw is ruimte voor een zorgsteunpunt.

twintig van de vorige eeuw stonden daar 39 kleine

dit jaar precies aan de klussen wordt begonnen. Het is in

Bewoners kunnen er zorgproducten en -diensten inko-

woningen. Met hun typische architectuur vormden ze

elk geval al wél zonneklaar dat in het kader van het

pen. Verder is onderin het complex 1400 vierkante meter

een karakteristiek stukje Sliedrecht. Het was best moei-

Convenant Leerlingbouwplaatsen Regio Gorinchem bij

beschikbaar voor het nieuwe kantoor van Tablis Wonen.

lijk om tot sloop over te gaan. Vanwege die historische

de Oude Uitbreiding vaklieden in opleiding de kans krij-

“Al onze medewerkers, uitgezonderd de mensen van de

waarde was een aantal partijen aanvankelijk tegen, maar

gen ervaring op te doen in de bouw.

Grote dag: woensdag 25 mei

Opening
speelplek Sperwerstraat

honderd meter verderop doen we op het sportveldje
hetzelfde voor jongeren vanaf een jaar of dertien.
Daarmee willen we ook duidelijk maken dat de speelplek
is bedoeld voor de jongste jeugd en het sportveldje voor
de oudere jeugd. De speelplek mag niet weer een hangplek worden voor pubers. Met een hek van zestig centimeter hoog proberen we ook te voorkomen dat je er

Het grote aftellen is begonnen: op woensdag 25 mei

Een wereld van verschil. Tot voor kort was de speelplek

met fiets of brommer toegang krijgt. Voordeel van dat

wordt de opgeknapte en vernieuwde speelplek aan

tussen de flats aan de Sperwerstraat en de flats aan de

hek is verder dat het honden belet te poepen op de

de Sperwerstraat feestelijk geopend. De fonkelende

Havikstraat nauwelijks nog een speelplek te noemen.

speelplek. Het gaat erom dat we een ideale ruimte krij-

voorzieningen kwamen tot stand nadat bewoners, de

De glijbaan, het bankje en het wiebelbruggetje kampten

gen voor uitsluitend jonge kinderen."

gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen de handen

met achterstallig onderhoud, terwijl het houten speel-

De herziene speelplek is een mooi voorbeeld van de

ineensloegen.

huisje was afgebrand. Maar zie hoe de zaken kunnen

manier waarop bewoners een initiatief kunnen lanceren

keren. Over een paar dagen wordt een speelplek opge-

waarmee gemeente en woningcorporatie aan de slag

leverd met een nieuw klimrek, een aantal duikelrekken,

gaan. Een mooi voorbeeld ook van de wijze waarop

een extra bankje, een extra prullenbak en een gereno-

gemeente en woningcorporatie vervolgens innig samen-

veerde glijbaan met een nieuwe ondergrond.

werken. Driessen: "De Vogelbuurt-Noord kreeg op een

"In de flats wonen heel wat kinderen in de leeftijd tot

gegeven moment last van hangjeugd, scooters en ook

acht jaar. Alle partijen waren het erover eens dat zij de

sloopauto's op het parkeerterrein. De gemeente begon

kans moeten hebben fijn te spelen", zegt Michel

in 2003 met het project Wijkgericht werken. Dat hield

Driessen. Hij is bij de gemeente Sliedrecht in dienst als

onder meer in dat we samen met Tablis Wonen willen

coördinator Wijkgericht Werken. In de flats aan de

proberen de leefbaarheid in Sliedrecht te verbeteren.

Sperwerstraat en Havikstraat wonen op 280 adressen

Ook in de Vogelbuurt-Noord. We organiseerden daartoe

klanten van Tablis Wonen.

onder meer bijeenkomsten voor buurtbewoners. Een

"Woensdag 25 mei wordt een speciale dag", kondigt

aantal moeders uit de flats vertelde veel waarde te hech-

Driessen aan. "In de ochtend gaan zoveel mogelijk bewo-

ten aan een nieuwe en goed onderhouden speelplek.

ners schoonmaken rondom de flats. De gemeente zorgt

Zowel de gemeente als Tablis Wonen heeft daarvoor ver-

ervoor dat er voldoende bezems en containers zijn. 's

volgens budget vrijgemaakt. Het mooie is, dat de rol van

Middags vindt dan in een schone omgeving de officiële

de bewoners nog lang niet is uitgespeeld. De initiatief-

opening plaats van de speelplek. Wat we gaan doen?

nemers hebben toegezegd de staat van de speelplek in

Allerlei spel- en sportactiviteiten organiseren voor kinde-

de gaten te blijven houden en de gemeente te blijven

ren uit de buurt die op een basisschool zitten. Een paar

informeren over de situatie."
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Tablis Wonen
belangrijke telefoonnummers
Brede dienstverlening praktijkschool ‘De Sprong’

Bezoekadres
Rembrandtlaan 650

Leerzaam voor scholieren,
praktisch voor omwonenden

Sliedrecht

Openingstijden
Op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur

Postadres
Postbus 145
3360 AC Sliedrecht

Telefoonnummer algemeen
0184 - 44 48 44

Telefoonnummer reparatieverzoeken
0184 - 44 48 55 (servicelijn)

Reparatieverzoeken kunt u natuurlijk ook
doorgeven via onze website of mailen naar:
service@tabliswonen.nl

Faxnummer
0184 - 44 48 66

Spoedeisende reparatieverzoeken
of storingen buiten de openingstijden
Deze kunt u doorgeven via A.N.V.D. bewaking,
telefoonnummer: 078 - 653 10 37

Niet alle reparatieverzoeken of storingen
hoeft u bij Tablis Wonen of de A.N.V.D. te melden.

Ze egaliseerden aan de Prof. van der Waalslaan het plein van de Prins Willem Alexanderschool. Ze
maakten twaalf banken voor in de kleedkamers van een hockeyvereniging uit Hendrik-IdoAmbacht. Maar wat zouden de leerlingen van Praktijkschool De Sprong eigenlijk allemaal kunnen
betekenen voor de direct omwonenden? De vorige maand verstuurde enquêteformulieren moeten helpen het wensenpakket in kaart te krijgen.

Voor de volgende storingen kunt u bellen:
Electriciteit en gas
Eneco, 0800 - 0072 (24-uurservice)
Huurgeisers en boilers
Tempus Energielease 078 - 633 59 22
Glasbreuk

Twee uitgaven terug berichtten we over de verbouwing

middag voor ogen die is bedoeld voor omwonende seni-

Securitas, 010 - 441 88 00

van praktijkschool De Sprong. In het najaar namen de

oren. De gasten krijgen bij die gelegenheid koffie en

Verstoppingen

150 middelbare scholieren vervolgens hun intrek in het

appeltaart geserveerd die door leerlingen zelf is bereid.

R.R.S., 010 - 292 14 14

vernieuwde gebouw, waarna de school aan de Elzenhof

“Dat is enerzijds goed voor de eigenwaarde van de scho-

Drinkwater

op woensdag 19 januari op feestelijke wijze officieel

lieren, terwijl anderzijds omwonenden een leuke middag

Hydron, 0182 - 59 37 72

werd heropend. “We hebben tijdens die dag veel bezoek

kunnen hebben.”

Centrale antenne

gekregen”, zegt directeur Art Groenenboom. “Ook heel

Sinds de renovatie van de school ontplooiden leerlingen

UPC, 0900 - 1580 (€ 0,10 per minuut)

wat omwonenden kwamen een kijkje nemen.”

talloze activiteiten voor anderen. Een greep uit het rijke

Individuele cv-installatie woningen Sliedrecht

De Sprong is opgedeeld in een aantal ‘bedrijfjes’. Zo is er

scala: twee of drie keer per week vuil prikken in de

Belgas, 078 - 614 77 70

een unit verzorging, waar leerlingen onder meer was-

omgeving van de school, sjaaltjes vouwen en strijken

Individuele cv-installatie woningen Graafstroom

sen, strijken en vouwen, terwijl in de fietsenwerkplaats

voor een Sliedrechtse bedrijf, de planken schilderen van

Wemmers, 0184 - 69 14 45

bijvoorbeeld banden worden geplakt en kleine reparaties

bankjes van de gemeente Alblasserdam en schilderlijst-

worden verricht. “Scholieren leren hier niet alleen

jes vervaardigen voor een Dordtse kunstenaar die er

bepaalde handelingen te verrichten met hun handen.

gebruik van maakt voor de deelnemers aan zijn cursus-

Nee, het gaat er ook om dat ze dat combineren met

sen. Groenenboom: “Pasgeleden hebben we nog tegen

sociale vaardigheden”, zegt Groenenboom. De directeur

kostprijs een zelfgemaakt tuinbankje verkocht aan een

heeft daarom onder meer een maandelijkse spelletjes-

mevrouw die aan de Molendijk woont. Verder komen

Colofon

regelmatig mensen uit de Elzenhofflat langs voor een

Uitgave

reparatie of onderhoudsbeurt van hun fiets. Als er vraag

Tablis Wonen

naar zou bestaan, konden we ook bijvoorbeeld remka-

Rembrandtlaan 650

bels van rollators herstellen.”

3362 AW Sliedrecht

Als er vraag naar zou bestaan. Met die woorden maakt

telefoon: 0184 44 48 44

directeur Groenenboom duidelijk nog niet exact de

e-mail: info@tabliswonen.nl

behoeften van omwonenden in beeld te hebben. De

internet: www.tabliswonen.nl

vorige maand verstuurde enquêteformulieren moeten
daarin verandering brengen. De belangrijkste vraag luidt:

Redactieraad

zou u tegen een geringe vergoeding gebruik willen

Peter Hoeckx, Ed Jonkers,

maken van de volgende diensten? Waarna een opsom-

Philip Kroon (coördinatie)

ming volgt van activiteiten. Strijken, tuinieren, ramen
zemen en auto wassen, bijvoorbeeld. Groenenboom:

Realisatie

“We hebben ook nadrukkelijk gevraagd of omwonenden

Communicatiebureau PennArts B.V.,

behoefte hebben aan andere diensten dan wij in de

Oudewater

enquête hebben voorgesteld. Hebben ze nog suggesties? Wij hopen vele antwoorden en opmerkingen te

Drukwerk

ontvangen, want uiteindelijk moeten nieuwe en bredere

Drukkerij de Waard, Sliedrecht

diensten leerzaam zijn voor onze scholieren en praktisch
voor omwonenden.”
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