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

> Zorgsteunpunt en recreatiezaal goed van start
> Tablis is nu klimaatcorporatie
> Tablis Wonen maakt dialoog met de maatschappij concreet
> Ondergrondse vuilopslag is goed voor de buurt

We zijn al transparant
én investeren flink
Zo lang mogelijk zelfstandig in en rond de Elzenhof

Zorgsteunpunt en recreatiezaal goed van start
De woningcorporaties staan in het middelpunt van
de belangstelling. Maar niet op een manier waarop
we dat graag zouden zien. In de krant lezen we herhaaldelijk dat corporaties niet voldoende transparant
zijn, te weinig nieuwe woningen bouwen en op hun
geld zitten.
Enkele landelijke commissies hebben zich over deze
problematiek gebogen en aanbevelingen gedaan om
daar verandering in te brengen. Een van die aanbevelingen is om belanghebbenden (stakeholders, met
een moeilijk woord) te betrekken bij beleidskeuzes
van corporaties. Daarbij zou de corporatie ook verantwoording moet afleggen aan die andere partijen. Een
andere aanbeveling is om alle corporaties één keer in
de vier jaar door te lichten. De landelijke commissies
stellen voor om deze visitatie verplicht te maken.
Hoe zit het met úw corporatie? Tablis Wonen wil
transparant zijn en is daarom – op eigen initiatief – al
geruime tijd bezig om dit soort aanbevelingen in te
vullen. Zo is er eind vorig jaar een vrijwillige visitatie
gehouden en hebben we een klankbordgroep van
belanghebbenden opgericht (zie ook elders in dit

Vier van de zes gastvrouwen in de recreatiezaal van de Elzenhof: Miep Kwakernaat, Pieta Cok, Annie Bakker en Jannie Nijssen. Op de foto ontbreken
de twee andere gastvrouwen: Nettie Bezemer en Marry Heijerman.

blad). Investeren doet Tablis Wonen ook. Het ziet er
naar uit dat we in 2006 starten met vier nieuwbouwprojecten met in totaal 155 woningen. We hebben
ook geld uitgetrokken voor het realiseren van milieuparkjes bij een aantal 10-hoog flats. Dit omdat we
graag bijdragen aan een schone en plezierige woonomgeving.
Trots zijn we op het feit dat Tablis Wonen het
Certificaat Klimaatcorporatie in ontvangst heeft
mogen nemen. Dat gebeurde tijdens de Nationale
Dubodag op 30 november 2005. Over de betekenis

Tablis Wonen, zorgaanbieder Waardeburgh en
de Stichting Ouderenwerk Sliedrecht maken
het mogelijk om in en rond de Elzenhof, een
flatgebouw met 105 woningen voor senioren in
Sliedrecht-west, zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen. Het zorgsteunpunt Elzenhof
speelt daarbij een belangrijke rol. Op 31 augustus verrichtte burgemeester Boevée de opening
van dit pand, dat behalve een zorgpost ook een
recreatiezaal en drie kamers voor kortdurende
opname bevat.

Prima staaltje
Voordat burgemeester Boevée het lint op 31 augustus
doorknipte, prees hij het initiatief van Tablis, Stichting
Ouderenwerk Sliedrecht en Waardeburgh en sprak hij de
massaal aanwezige bewoners toe. “U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, en ik kan u geen ongelijk
geven”, zei hij. “Met behulp van thuiszorg en mantelzorg
is dat ook mogelijk. Het zorgsteunpunt is een unieke
ruimte en een prima staaltje van samenwerking. Het
woongenot van ouderen vergroten, daar zijn we met z’n
allen mee bezig.”
Tijdens de opening schonk de bewonerscommissie van

van dit certificaat kunt u meer lezen op een andere
Het fraai vormgegeven steunpunt is gerealiseerd in de

de Elzenhof enkele cadeaus om de recreatiezaal wat

voorheen lege buitenhoek van het L-vormige flatgebouw

meer aan te kleden. Deze cadeaus – een klok, een ther-

Zo zijn we weer gekomen aan het eind van een jaar

aan de Elzenhof. Op de begane grond bevinden zich de

mometer, een karaf van kristal en twee verzilverde kan-

dat voorbij is gevlogen. Het kerstfeest staat weer

kamers voor kortdurende opname en het zorgsteunpunt

delaars – waren aangeschaft uit de opbrengst van een

voor de deur. Het feest waarop we gedenken dat

van Waardeburgh. De drie kamers zijn bedoeld om de

collecte onder alle bewoners. De overhandiging ging

Christus is geboren, niet in een woning maar in een

tijd tussen een ziekenhuisopname en de thuiskomst te

gepaard met het voordragen van een gedicht. Op per-

stal, omdat er voor Hem geen plaats was. Geboren

overbruggen, om uitkomst te bieden als de zorg thuis

soonlijke titel gaf bewoner Nico Scherpenzeel ook nog

om zondaren zalig te maken.

even niet toereikend is of om die tijdelijk te ontlasten.

een prachtig schilderij cadeau.

plaats in dit blad.

Het zorgsteunpunt is 24 uur per dag en zeven dagen per
Hans Bleijerveld

week bemand, zowel voor bewoners van de Elzenhof als

Gastvrouwen

Directeur-bestuurder Tablis Wonen

voor bewoners in de wijk. Op de eerste verdieping is de

De recreatiezaal – en de rest van het steunpunt – is nu

grote en gezellig ingerichte recreatiezaal. Hier kunnen

een paar maanden in gebruik en de eerste ervaringen

De Raad van Commissarisen, het bestuur en het

dezelfde categorieën bewoners terecht voor een kopje

zijn goed. “Het zit hier regelmatig goed vol”, melden de

personeel van Tablis Wonen wensen u goede en

koffie, een praatje of het vieren van bijvoorbeeld een ver-

dames die namens Waardeburgh als gastvrouw funge-

gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2006.

jaardag. Hier bieden Waardeburgh en de Stichting

ren. “Vooral bij het rummikuppen loopt het storm.

Ouderenwerk Sliedrecht ook allerlei activiteiten aan.

lees verder op de volgende pagina
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Zorgsteunpunt en recreatiezaal
goed van start

Actualiteiten

Nieuwe huurovereenkomst voor garages
Tablis Wonen

Voor de spelletjesavonden op dinsdag is ook altijd erg

dag een inloopspreekuur voor bewoners van de Elzenhof

veel animo. Wij begeleiden bij de activiteiten en zorgen

en de omgeving. Daarnaast organiseren we ontspan-

Mensen die een garage van Tablis Wonen huren,

voor koffie of thee.”

ningsactiviteiten met een sociale functie. Er is een goed

hebben de afgelopen tijd een nieuwe huurovereen-

Elke werkdag is er overdag minimaal één gastvrouw in

lopende visitekring die mensen met elkaar in contact

komst aangeboden gekregen. De bestaande con-

de recreatiezaal. “Ik doe het graag”, zegt Miep

brengt, een sjoelclub, een knutselclub, vier keer per jaar

tracten zijn tegelijkertijd opgezegd. Tablis Wonen

Kwakernaat. “Je leert de medebewoners goed kennen”,

een bingo en elke week ouderengym. De gym is ook in

doet dit omdat de oude huurovereenkomsten niet

vult Annie Bakker aan. “Pas hoorde ik iemand zeggen,

de recreatiezaal; dan gaan de stoelen opzij en bewegen

gelijkluidend waren. Er was een verschil tussen de

dat hij sinds de opening van de recreatiezaal nog nooit

maar!” Alle activiteiten, op de gym na, worden begeleid

‘garagecontracten’ van de fusiepartners Banienoe

zoveel mensen had gesproken”, zegt Jannie Nijssen. “Hij

door vrijwilligers van de stichting.

en De Waert. Nu is er eenheid gebracht. In de nieu-

had niet kunnen dromen dat het zo gezellig kon worden.”

De gastvrouwen van Waardeburgh, ook allemaal vrijwilli-

we huurovereenkomst staat duidelijk dat garages

Pieta Cok: “We hebben de grootste lol onder elkaar.

gers, zijn herkenbaar aan hun witte bloesjes. Ze zijn trots

alleen gebruikt mogen worden voor het stallen van

Daarnaast is er een vorm van sociale controle: Koos is er

op de prachtige ruimte waarin ze gezelligheid creëren en

de eigen auto. Ook is nu helder bepaald dat de

niet, wat zou er aan de hand zijn?” Aardig is dat ook

zijn positief over de ervaringen tot nu toe. “Al met al

huurovereenkomst voor de garage ten einde komt

cliënten van de kortdurende opname aansluiting zoeken

draait het in zo’n korte tijd al heel goed”, vinden de gast-

als de huurder de huurovereenkomst voor zijn

in de recreatiezaal. “We hebben er één gehad die hier

vrouwen. “Gek is dat niet, je hoeft de deur niet meer uit.

woning opzegt. Ook als hij verhuist naar een ander

gelijk wilde blijven wonen.”

De mensen staan niet voor niets in de rij voor een

complex in de omgeving. Tablis Wonen beschikt

woning in de Elzenhof. En dan te bedenken dat er in het

over circa tachtig garages.

Stoelen opzij

verleden leegstand is geweest. Tja, eerder had Tablis de

Een deel van het activiteitenaanbod is in handen van de

woningen zelf en de toegankelijkheid van de flats natuur-

Stichting Ouderenwerk Sliedrecht. “Wij bieden activitei-

lijk ook al verbeterd.”

Papieren woonmagazine verandert
in digitale krant

ten en dienstverlening aan voor ouderen”, vertelt
Margreet Strijker van de stichting. “Zowel in ons eigen
gebouw De Reling als op andere locaties. In de Elzenhof
zijn wij te gast. Onze ouderenadviseur houdt elke dins-

De vrijkomende huurwoningen in de Drechtsteden

Door toepassen energiebesparing en duurzame energie

staan wekelijks in het woonmagazine Woonkeus

Tablis is nu klimaatcorporatie

Drechtsteden, dat beschikbaar is op diverse afhaalpunten. Dat gaat veranderen. Begin volgend jaar
verdwijnt dit papieren magazine en verschijnt een
digitale krant, ook wel Digizine genoemd. Iedereen
die op zoek is naar een huurwoning kan een persoonlijk Digizine toegestuurd krijgen via zijn of haar
computer. Zoeken via de website van Stichting
Woonkeus blijft gewoon mogelijk. Mensen die
geen computer hebben en dus geen digitale krant
kunnen ontvangen, kunnen een postabonnement
nemen of een papieren versie ophalen bij de corporatie. Alle ingeschreven woningzoekenden krijgen uitgebreide informatie hierover van Stichting
Woonkeus. Tablis Wonen plaatst begin 2006 een
internetzuil in de hal als extra service voor woningzoekenden zonder computer. Het woonmagazine
zal gedurende het eerste kwartaal van 2006 (dus
tot eind maart) naast het Digizine blijven bestaan.
Dit om de overgang naar de digitale krant te vergemakkelijken.

Namens Tablis Wonen ontving Andy Bijkerk (links) uit handen van Rien Alink, vertegenwoordiger van het Klimaatverbond, het Certificaat Klimaatcorporatie.

Tablis Wonen mag zich sinds kort klimaatcorporatie noemen. Dit omdat de corporatie, als een
van de zeer weinige in ons land, voldoet aan
een reeks eisen op het gebied van het toepassen van energiebesparing en duurzame energie. Het bijbehorende Certificaat Klimaatcorporatie werd op 30 november uitgereikt tijdens
de Nationale Dubodag (Dubo staat voor
Duurzaam Bouwen).

bij ons een hoge vlucht genomen. We zijn er al jaren lang

Energiebesparing – iedereen ziet er de noodzaak

bewust mee bezig, maken er budget voor vrij en kennen

wel van in en neemt ook maatregelen in die rich-

ook de weg naar de subsidiegevers goed.”

ting. Voor mensen met een laag inkomen kan de

Bij Tablis is de zorg voor het milieu verankerd in het

aanschaf van energiebesparende voorzieningen

beleidsplan en in de organisatie. “We schrijven het niet

echter een flinke aanslag op hun portemonnee

alleen op, maar gaan er ook mee aan de slag. We steken

betekenen. Reden waarom de overheid subsidie

onze nek uit en zoeken technische en financiële moge-

geeft voor een stimuleringscampagne. Deze cam-

lijkheden”, aldus Bijkerk. Mogelijkheden die volgens hem

pagne, Actie €nergiewinst geheten, is bedoeld om

voor het oprapen liggen. Hij noemt de realisering van

huishoudens met een laag inkomen te adviseren

zonneboilers op de Sliedrechtse 10-hoog flats, die de

over energiebesparing én hen bij het nemen van

“We staan in corporatieland bekend om onze zorg voor

bewoners gemiddeld 40 procent van het verwarmde

maatregelen ook te ondersteunen. Dit gebeurt

het milieu en als een voorloper in het stimuleren en uit-

tapwater leveren. Andere voorbeelden zijn het standaard

onder meer door middel van een gratis energiebe-

voeren van alternatieve energievormen”, zegt Andy

monteren van een HR-ketel, ook bij vervanging, en het

sparingspakket en een persoonlijk advies. Tablis

Bijkerk, hoofd vastgoed van Tablis. “Het toepassen van

aanbieden van isolatiepakketten aan de bewoners

Wonen heeft subsidie aangevraagd voor deze actie.

bijvoorbeeld fotovoltaïsche cellen en zonneboilers heeft

tijdens groot onderhoud. Voor dit beleid en de uitvoering

Nadere berichten volgen.

lees verder op de volgende pagina
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€nergiewinst via
Tablis Wonen
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ervan heeft Tablis nu het Certificaat Klimaatcorporatie

Certificaat Klimaatcorporatie”, aldus Bijkerk. “Wel moes-

ontvangen. Dat betekent dat de organisatie en bedrijfs-

ten we aan de slag met de procedures en processen. Na

voering voldoen aan de door SKW Certificatie opgestel-

de fusie waren die nog niet allemaal uniform gemaakt.

de eisen en dat vormen van energiebesparing en duur-

Dat gold ook voor de archieven van de fusiepartners.

zame energie op een structurele manier worden

Maar nu is er eenduidigheid.”

toegepast. De procedures op dit terrein liggen vast en er

Bijkerk ziet de ontvangst van het certificaat als een mijl-

is sprake van onafhankelijke toetsing. Overigens deelt

paal voor Tablis. “Maar het is geen eindstation. We gaan

Tablis, die immers bekend staat als voorloper op dit ter-

verder met dit beleid. Voor het milieu, waar wij ons ver-

rein, graag haar kennis en ervaring met anderen.

antwoordelijk voor voelen, en voor onze huurders. Heb
je een zonlichtinstallatie van Tablis op het dak, dan

Totaalklimaat

bespaar je immers al gauw 30 tot 40 procent op je gas-

Een klimaatcorporatie bezit voldoende klimaatwoningen.

rekening. Bedenk daarbij dat het gas de komende jaren

Voor deze zeer energiezuinige en duurzame woningen

alleen maar duurder zal worden. Bovendien woont de

bestaat ook een certificaat. Andy Bijkerk: “Bij de beoor-

bewoner van een klimaatwoning ook in een gezond huis

deling wordt gekeken naar het totaalklimaat van de

met veel comfort.”

woning. Niet alleen naar de energieprestatie, maar ook
naar bijvoorbeeld gevelisolatie, dubbelglas, ventilatie en
de afwezigheid van loden leidingen.”
Tablis beschikt over het vereiste percentage klimaatwoningen. “We voldoen ruimschoots aan de norm voor het

Eerste milieuparken in gebruik

Ondergrondse
vuilopslag is goed
voor de buurt
De ondergrondse opslag van huisafval heeft
veel voordelen. Het is schoon, levert minder
zwerfvuil op en biedt veel capaciteit. Via
ondergrondse opslag kan het afval ook
beter worden gescheiden. De eerste milieuparken, waarin deze moderne manier van
afvalopslag vorm krijgt, zijn eind november
in Sliedrecht in gebruik genomen. Wethouder R.G. van de Ven verrichtte de officiële opening.
De eerste milieuparken zijn te vinden bij de hoogbouwflats aan de Sperwerstraat, Havikstraat en

Belanghebbenden praten mee in de klankbordgroep

Tablis Wonen maakt dialoog
met de maatschappij concreet

Valkhof. Het zijn er drie in totaal. Elk park bestaat uit
vijf ondergrondse containers: drie voor ‘restafval’,
één voor oud papier en karton en één voor glasafval.
De inwerpzuilen, die zijn gekozen vanwege hun
fraaie vormgeving, zijn het enige dat boven de grond
uit steekt.

Tablis Wonen wil midden in de maatschappij staan. Een dialoog met allerlei belanghebbenden kan
de corporatie voeden als er beleid gemaakt wordt. Beleid dat dan nog beter is afgestemd op de wensen in de lokale samenleving.Tablis Wonen heeft deze dialoog vorm gegeven in een klankbordgroep.
Daarin zitten belanghebbenden als zorgaanbieders, het ouderenwerk, het bedrijfsleven, de gemeenten Sliedrecht en Graafstroom, het jongerenwerk, de politie en – niet in de laatste plaats – de huurders. In september vond de eerste bijeenkomst plaats.
“Alle aanwezigen waren zeer enthousiast”, vertelt Dhian

Bredere blik

Sioe Lie, adviseur en onafhankelijk voorzitter van de

Volgens Dhian Sioe Lie geeft deze dialoog Tablis

klankbordgroep, over de start. “Tablis Wonen steekt wel

Wonen een veel bredere blik. “En dan heb ik het niet

zijn nek uit met deze dialoog met de maatschappij.

over het uitvoeringsniveau, maar vooral over de grote

Samen met zo’n dertig andere corporaties in het land,

lijn. Gaat het bijvoorbeeld over de woningvoorraad,

loopt Tablis duidelijk voorop. Het belang ervan is dat

dan komen er zaken aan de orde als de kansen voor

Tablis ‘de gemeenschap’ de mogelijkheid geeft om

jongeren, de doorstroming, de mogelijkheden voor

invloed uit te oefenen op haar beleid.”

starters. Tablis wil rekening houden met argumenten

Het idee om belanghebbenden uit de lokale samenle-

vanuit de samenleving. Er moeten voor de langere

ving – ook wel stakeholders genoemd – te betrekken bij

termijn allerlei keuzes gemaakt worden – bouw je

de beleidsvorming, ontstond tijdens de fusie van

voor ouderen, lagere inkomens of starters en wat

Banienoe en De Waert. Lie: “De draad is vervolgens

bouw je dan? – en daar komen ingewikkelde afwe-

opgepakt nadat een onafhankelijke stichting op het

gingen bij kijken. Het is goed dat een corporatie, een

gebied van wonen Tablis Wonen vrijwillig had doorge-

private organisatie met een publieke taak, zich daarbij

licht. Uit die visitatie bleek dat Tablis de maatschappelij-

nadrukkelijk breed laat beïnvloeden. In de toekomst

ke taak serieus neemt, gezien de goede relatie met

zal de overheid daar overigens zeker richtlijnen voor

onder meer beide gemeenten en de huurders. Het

maken, is mijn verwachting. Tablis is vrij uniek door

advies was om de groep van belanghebbenden te ver-

nu al dat gesprek met de samenleving aan te gaan.”

breden en ook organisaties op het gebied van bijvoor-

De klankbordgroep zal zich verder ontwikkelen.

beeld welzijn, maatschappelijke dienstverlening en zorg

In feite is het een experiment, geeft Lie aan. “Essen-

bij de beleidsvorming te betrekken. Maar hoe doe je dat?

tieel is echter dat Tablis aangeeft zo’n dialoog te wil-

De ondergrondse opslag bij de hoogbouwflats is een

Stap voor stap in de klankbordgroep. Er is natuurlijk al

len. Een nieuw soort gesprek ontstaat: heel recht-

initiatief van Tablis Wonen, die ook een groot deel

formeel overleg met de huurders, de gemeente, het rijk

streeks, om te horen wat er leeft, om te weten wat de

van de kosten voor haar rekening nam. “Tablis meld-

en intern met de commissarissen. Maar Tablis vond dat

lokale gemeenschap nodig heeft.” De klankbordgroep

de zich bij ons omdat er wat problemen waren met

alle partijen aan één tafel meer transparantie biedt over

van Tablis Wonen komt twee keer per jaar bijeen.

de stortkokers in de flats”, vertelt Laurens Mourik,

de beleidskeuzes die worden gemaakt. In de klankbord-

manager Plantsoenen en Reiniging van de gemeen-

groep praten de huurders en de wethouders ook mee.

te Sliedrecht. “Die stortkokers hadden te weinig

Maar daarnaast ook andere partijen en instanties die

capaciteit, wat veel troep met zich meebracht in de

heel direct in buurten en wijken werken.”

grofvuilhokken. Ook waren ze aan vervanging toe.
Moeten we op de oude voet verder gaan en die
lees verder op de volgende pagina
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Ondergrondse vuilopslag is
goed voor de buurt

Zonnecollectoren in
plaats van gasgeisers

Openingstijden
Op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur

Postadres
stortkokers vervangen of verzinnen we iets anders?

De zon is een belangrijke bron van energie. Voor

Postbus 145

Dat was de vraag die op tafel kwam. We zijn na enig

veel huurders van Tablis Wonen is dat de dagelijk-

3360 AC Sliedrecht

onderzoek uitgekomen bij een modernere oplossing:

se praktijk. Dat aantal stijgt, want de woningcorpo-

uitpandige afvalopslag. En dan niet van die grote

ratie rust opnieuw een flink aantal woningen uit

Telefoonnummer algemeen

betonnen cocons, maar ondergronds. Dat is veel

met zonnecollectoren. “Het gaat om onze flats

0184 - 44 48 44

fraaier en levert bovendien minder zwerfvuil op.”

Reiger, Merelnest, Nachtegaal en Lijsterhof”, zegt
opzichter Gerard van der Schriek. “In totaal vier

Telefoonnummer reparatieverzoeken

Iets nieuws

keer tachtig woningen. Nu hebben al die woningen

0184 - 44 48 55 (servicelijn)

Voor Sliedrecht was het iets nieuws. Laurens

nog een gasgeiser, maar die gaan we half januari

Reparatieverzoeken kunt u natuurlijk ook

Mourik: “Onze vuilophaaldienst was er ook niet op

demonteren. Daarvoor in de plaats komen zonne-

doorgeven via onze website of mailen naar:

ingericht. We moesten een aanpassing doen aan

collectoren op de daken.” Volgens Van der Schriek

service@tabliswonen.nl

één van de wagens en nu steeds een apart ritje

heeft zonne-energie verschillende voordelen. “Het

maken voor het legen van de ondergrondse contai-

is milieubewuster, de huurder is minder energie-

Faxnummer

ners. Die zijn trouwens ook een stuk duurder dan

kosten kwijt en hij krijgt meer warmtecomfort.” De

0184 - 44 48 66

een eenvoudig coconnetje. Mede omdat Tablis een

toename van het warmtecomfort heeft te maken

flinke bijdrage in de kosten wilde leveren, hebben

met de beschikbare hoeveelheid warm water. Die

het college van B en W en de gemeenteraad een

stijgt van 3 liter per minuut in de oude situatie naar

Spoedeisende reparatieverzoeken
of storingen buiten de openingstijden

positief besluit genomen.”

6 liter per minuut als de zonnecollectoren geplaatst

Deze kunt u doorgeven via A.N.V.D. bewaking,

zijn. “Bovendien”, zegt Gerard van der Schriek, “zijn

telefoonnummer: 078 - 653 10 37

de huurders dan af van roet- en stankklachten, die

Niet alle reparatieverzoeken of storingen

hoe bevalt het de bewoners en Tablis aan de ene

je bij een geiser nu eenmaal kan hebben.” De instal-

hoeft u bij Tablis Wonen of de A.N.V.D. te melden.

kant en de gemeente Sliedrecht aan de andere

latie van de zonnecollectoren in de vier complexen

kant. Als de ervaringen positief zijn, sluit Laurens

heeft geen gevolgen voor de woonlasten.

De eerste drie milieuparken zijn in feite een proef:

Voor de volgende storingen kunt u bellen:

Mourik niet uit dat deze oplossing ook elders in de

Electriciteit en gas

gemeente zal worden toegepast.

Eneco, 0800 - 0072 (24-uurservice)

“Voor ons is het een kans om ervaring op te doen

Huurgeisers en boilers

met deze moderne manier van afvalopslag. De

Tempus Energielease 078 - 633 59 22

vraag hiernaar zal zeker toenemen. Dit initiatief

Glasbreuk

geeft ons de gelegenheid om nieuwe ontwikkelin-

Securitas, 010 - 441 88 00

gen beter te volgen. Zonder Tablis was hier nu geen

Verstoppingen

ondergrondse afvalopslag geweest. In het alge-

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

meen is deze corporatie trouwens een partner die

Drinkwater

bereid is mee te denken en mee te werken, niet

Oasen, 0182 - 59 37 72

alleen in praktische zin, maar dus ook financieel.”

Centrale antenne

Het moet worden toegegeven, er is een nadeel aan

UPC, 0900 - 1580 (€ 0,10 per minuut)

de nieuwe manier van vuilopslag: je moet nu voor

Individuele cv-installatie woningen Sliedrecht

het afvoeren van je afval naar buiten. Maar de

Belgas, 078 - 614 77 70

bewoners van de Sperwerstraat, Havikstraat en

Individuele cv-installatie woningen Graafstroom

Valkhof kunnen nu dicht bij huis ook hun oud papier
en glasafval kwijt. En, niet in de laatste plaats, de
buurt zal door de milieuparken ook netter worden.

Alle belangrijke
informatie vor huurders
gebundeld

Wemmers, 0184 - 69 14 45

Colofon
Uitgave

Nieuwe huurders van Tablis Wonen krijgen, zodra

Tablis Wonen

het huurcontract is getekend, een heel pakket met

Rembrandtlaan 650

toelichtingen, voorwaarden, reglementen, proto-

3362 AW Sliedrecht

collen, folders en formulieren. Die hele stapel

telefoon: 0184 44 48 44

papier wordt vanaf begin 2006 gebundeld in een

e-mail: info@tabliswonen.nl

informatiemap voor bewoners. Hierdoor is alle

internet: www.tabliswonen.nl

belangrijke informatie snel en eenvoudig terug te
vinden. Ook kan er minder gemakkelijk iets kwijt

Redactieraad

raken. De map is overzichtelijk omdat deze is inge-

Peter Hoeckx, Ed Jonkers,

deeld in verschillende rubrieken: algemene infor-

Philip Kroon (coördinatie)

matie, huurovereenkomst, bewonersparticipatie,
veranderingen in en aan uw woning, klachtencom-

Realisatie

missie, service en belangrijke telefoonnummers.

Communicatiebureau PennArts B.V.,

Omdat Tablis Wonen heeft gekozen voor een los-

Oudewater

bladige opzet, kunnen wijzigingen snel worden
doorgevoerd.

Drukwerk
Drukkerij de Waard, Sliedrecht
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