
Bob werkte voorheen niet in Sliedrecht. 
Maar kent Sliedrecht al goed. “Ik vind 
Sliedrecht een mooi en fi jn dorp. Ik werk 
er graag. Er wonen veel verschillende 
mensen en dat geeft het 
dorp karakter. Wat ik ook 
mooi vind is dat er bij vrij-
wel ieder complex groen 
in de buurt is. Dat zorgt 
voor een prettige groene 
woonomgeving”. 

“Als huismeester vind ik het belangrijk dat 
de complexen én de woonomgeving er 
goed uitzien. Daar zet ik me graag voor 
in. Ik houd toezicht op bedrijven die werk-

Nieuwe huismeester 
van Tablis Wonen

Koffi eochtend voor buurt-
bewoners Vogelbuurt-Noord 

zaamheden uitvoeren, zorg voor een goe-
de (nood)verlichting en controleer of de 
ruimtes van de complexen schoon zijn. Als 
het nodig is, neem ik actie om dingen te 

repareren. Soms doe ik 
dat zelf en soms bena-
der ik daar andere be-
drijven of de technische 
dienst voor. Uiteraard 
ben ik er ook voor als er 
storingen zijn of als er 
confl ictsituaties zijn met 

bewoners. Ik ben dan vaak het luisterend 
oor. In het kort: samen met mijn collega 
huismeesters, René en Hans, zijn we er 
voor een prettige woonomgeving!”

Sinds februari werkt Bob Hardenbol als huismeester bij Tablis Wonen. Hij komt 
bijna iedere dag in de complexen die hij beheert. Veel bewoners kennen hem in-
middels al. Dat vindt Bob belangrijk: de band met de huurders, weten wat er speelt 
en als het nodig is daarop in te kunnen spelen. 
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Pitch op de zeepkist

Huismeester Bob Hardenbol spreekt de 
heer Hartog, een van de huurders van de 
Tuinfl uiter, regelmatig. De heer Hartog is 
een betrokken huurder die samen met an-
dere bewoners de omgeving netjes houdt. 
De heer Hartog is handig, maar ook heel 
creatief. Hij maakt prachtige dingen op een 
professionele en vakkundige manier. Op 
de foto toont de heer Hartog een van zijn 
eigen gebouwde modelboten.

Wilt u weten in welke complexen 
onze huismeesters werken, kijk op 
www.tabliswonen.nl.

Samen met mijn collega 
huismeesters zijn we er 

voor een prettige 
woonomgeving.
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Wij hebben de afgelopen maanden onze 
kernwaarden benoemd. Waarden die 
richting geven aan ons handelen en de 
keuzes die we maken. De kernwaarden 
zijn: helder, betrokken en plezier.

Met helder bedoelen we dat we duidelijk 
zijn in onze communicatie en in de afspra-
ken die we maken. Met betrokken geven 
we aan dat we ons met hart en ziel inzetten 
waar we voor zijn: een fijn huis in een fijne 
woonomgeving. En met plezier bedoelen 
we dat alles wat plezierig gaat vaak ook 
makkelijker gaat. We denken hierbij aan 
het woonplezier van onze huurders en aan 
het werkplezier van onze medewerkers.

Door de bril van onze kernwaarden be-
keek ik deze uitgave van de Kleur van 
Wonen. Een aantal bijdragen gaat over 
woonplezier: de nieuwe huismeester Bob 
Hardenbol die gestart is en die  toeziet 
op een schone, hele en veilige woonom-
geving met als belangrijkste doel dat u  
plezierig kunt wonen. Ook het artikel over 
de nieuwe bewonerscommissie in de Valk-
hof gaat over woonplezier: versterken van 

onderling contact tussen bewoners. En als 
het artikel over een huwelijk tussen twee 
buren geen woonplezier is….

Betrokken komt tot uiting in de zeer ge-
matigde huurverhoging die we dit jaar uit-
voeren. In plaats van inflatie (1,6%) plus 
een opslag, rekenen we voor het komend 
jaar voor de meeste huurders slechts 1,1% 
huurverhoging. Na overleg met de huur-
dersorganisatie SliM Wonen hebben we 
dit besloten. We willen dat onze huurders 
niet alleen plezierig wonen maar ook een 
huur betalen die past bij hun portemonnee. 
Dat we ook betrokken zijn bij mensen die 
het (nog) niet helemaal zelf redden komt 
naar voren in het artikel over de woningen 
die door Yulius verhuurd gaan worden aan 
jongeren met een vorm van autisme en 
aan de trainingen die onze medewerkers 
doen om dementie te herkennen.

En helder? Ik vind deze uitgave van de 
Kleur van Wonen helder. Ik weet ook dat 
helder en duidelijk communiceren nog wel 
een aandachtspunt  is voor onze  orga-
nisatie. Dat laat zich niet aflezen uit een 
nieuwsbrief maar blijkt uit huurderspanels 
en tevredenheidsonderzoeken die we uit-
voeren.  We doen ons best om dat te ver-
beteren. Dus we moeten doen wat we zeg-
gen en zeggen wat we doen. Spreek ons 
er op aan als we daarin steken laten vallen!

Voor nu wens ik u veel leesplezier en een 
hele fijne zomer toe!

Liesbeth Marchesini

VOORWOORD

De kleur van wonen

In memoriam

Peter Hoeckx

Op 8 februari 2019 overleed onze zeer  
gewaardeerde collega Peter Hoeckx. 
 
Peter  trad op 1 januari 2000 in dienst bij 
Tablis Wonen als woonconsulent. Peter 
voelde zich verbonden met onze huurders 
en hield van de contacten die hij met hen 
had. Peter genoot zichtbaar van ingewik-
kelde vraagstukken en ging die uitdagin-
gen graag aan. Hij zocht altijd naar de  
juiste oplossing.  
 
Ook zette Peter zich in voor de belangen 
van Tablis Wonen en haar medewerkers. 
Zo was hij van 2004 tot en met 2011 lid 
van de OR. Eerst als secretaris en vanaf 
2008 als voorzitter. In 2018 trad hij weer 
toe tot de OR, als voorzitter. Een rol die hij 
professioneel en vakkundig invulde en die 
werd gewaardeerd door zijn collega’s. 

Dit bewonersblad, De Kleur van Wonen, 
kwam mede tot stand door de inbreng van 
Peter. Hij was lid van de redactie en kwam 
met goede onderwerpen voor de artikelen 
in het blad. 
 
Peter was een prettige collega! Wij zijn  
Peter veel dank verschuldigd voor zijn  
inzet voor Tablis Wonen en haar huurders. 
We missen hem!

Tablis Wonen, huurdersorganisatie SliM 
Wonen, zorgorganisaties Waardeburgh 
en Rivas werken samen met het Platform 
voor VvE-en Alblasserwaard aan een 
uniek project: een elektronische toegangs-
oplossing voor de centrale toegangsdeur 
van woongebouwen. Met deze elektroni-
sche toegangsoplossing is het mogelijk 
dat zorgorganisaties via een app het ge-
bouw betreden om hulp te bieden aan hun 
cliënten. Hiermee wordt de toegang tot de 
woongebouwen nog beter beveiligd. 
Op donderdag 18 april nam wethouder 
Piet Vat deze toegangsoplossing officieel 
in gebruik bij het Rondeel. 

Beveiliging toegangsdeuren



3

SliM Wonen gaat voor 
matige huurprijsaanpassing

SliM Wonen en Tablis Wonen in 
gesprek over huurprijsaanpassing
“De huurprijsaanpassing is echt een be-
langrijk onderwerp van gesprek, ieder jaar 
weer. Dat is niet zomaar binnen een uurtje 
geregeld. SliM Wonen en Tablis Wonen 
vinden het belangrijk om elkaars meningen
te verkennen. En we willen informatie. 
We vragen bij Tablis Wonen onder andere 
naar de fi nanciële effecten van de voor-
gestelde huurverhoging en we willen in-

formatie over de huidige fi nanciële situatie. 
Op basis van al die gegevens, de argumen-
ten van Tablis Wonen én de wet- en regel-
geving die voor een huurprijsaanpassing 
gelden, doen wij een voorstel voor de huur-
prijsaanpassing. In eerste instantie stelde 
Tablis Wonen voor om de huurverhoging te 
koppelen aan de infl atie (1,6%). Daar waren
wij het niet mee eens, wij wilden echt een 
gematigde huurprijsaanpassing. En die is 
er gekomen!”, aldus Gerard.

De basis huurprijsverhoging is 1,1%. Dat 
percentage geldt voor de grootste groep 
huurders van Tablis Wonen. Huurders die 
relatief goedkoop wonen, krijgen een huur-
prijsverhoging van 3,1%. Dat is een veel 
kleinere groep. 

2018
“Tablis Wonen luistert echt naar ons en 
haar huurders en staat open voor onze ar-
gumenten. Daar zijn we natuurlijk blij mee. 
Vorig jaar gingen we het gesprek aan over 
de inkomensafhankelijke huurverhoging. 
Wij waren daar geen voorstander van 
omdat het nadelig is voor de huurders. 
Uiteindelijk resulteerde dat in afschaffi ng 
hiervan door Tablis Wonen”, vertelt Gerard 
Kraaijeveld.

In de appartementen in de Rijnstraat 
kennen de mensen elkaar en helpen ze 
elkaar. Met elkaar zorgen ze voor 
een prettige woonomgeving. Dat is 
ook de ervaring van Bert Viveen toen 
hij in 2007 naar een appartement in 
de Rijnstraat verhuisde. Twee deu-
ren verder woonde Sjanie van Over-
steeg. Als buren kwamen ze elkaar
regelmatig tegen op de galerij maar ook 
tijdens het uitlaten van hun honden, 
Viko en Fleurtje.  Als Bert wel eens weg 
moest, liet Sjanie de hond van Bert uit. 
Sjanie vertelt dat ze op een gegeven mo-
ment ook één keer per maand bij elkaar 

aten en wel eens samen op pad gingen. 
“Er werd wel eens over gesproken hoor”, 
lacht Bert. “Maar uiteindelijk werden we 
dus echt een stel en zijn we op vrijdag 
22 maart getrouwd”. “Een prachtige dag 
waar we met onze dierbaren erg van heb-
ben genoten”, vult Sjanie aan.

Een woningcorporatie mag elk jaar op 1 juli de huur van haar huurwoningen 
verhogen. De overheid bepaalt met hoeveel procent dat mag. Voor 2019 bepaalde 
de overheid dat de huur maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog mag. Wij, huurdersor-
ganisatie SliM Wonen, gaan over de huurverhoging in gesprek met Tablis Wonen. 
SliM Wonen staat voor betaalbaar wonen in Sliedrecht en Molenlanden en daar 
maken wij ons hard voor”, vertelt Gerard Kraaijeveld, voorzitter van SliM Wonen. 

Burenhuwelijk

Bewonersvragen
Verstopt toilet, 
wat moet ik doen?

Als uw toilet,  gootsteen of an-
dere afvoer verstopt is, neemt 
u zelf contact op met Riool 

Reinigings Service (RRS). Let op: in 
verband met de veiligheid van de mede-
werkers van RRS is het belangrijk dat u 
geen chemische middelen gebruikt om 
de verstopping op te lossen. RRS is te 
bereiken: T. (010) 292 14 14 of www.rrs.nl

Ik ga verhuizen, hoe laat 
ik mijn post doorsturen?

Belangrijk is dat u uw verhui-
zing zo snel mogelijk door-
geeft aan Postnl. U voorkomt 

hiermee dat er post op uw oude adres 
wordt bezorgd. Uw verhuizing melden 
bij Postnl? Ga dan naar www.postnl.nl 
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Duurzaamheidsbeleid
Tablis Wonen heeft een duurzaamheids-
beleid. Daarin staat onder andere omschre-
ven dat we zoveel mogelijk  duurzame ma-
terialen gebruiken bij nieuwbouw, renovatie 
en onderhoud. We kijken ook goed naar 
hoe de materialen worden gemaakt en ver-
voerd. We willen bij onder-
houdsprojecten de isolatie 
optimaliseren. Dat kunnen 
we niet bij alle woningen 
tegelijk doen, want het re-
aliseren van CO2 neutrale 
woningen kost veel geld.  Nu werken we 
aan de verduurzaming van 23 woningen in 
Bleskensgraaf en een aantal in Sliedrecht. 

Warmtenet Sliedrecht
Het is al vaak in het nieuws geweest. De 
wijk Sliedrecht-Oost is de eerste wijk waar 
de gemeente Sliedrecht samen met Tablis 
Wonen en de inwoners actief aan de slag 
kan met verduurzaming. De gemeente Slie-
drecht kreeg daar eind vorig jaar een sub-
sidie voor. Een uniek project met ongeveer 
100 eengezinswoningen van Tablis Wonen, 
500 koopwoningen en een zorginstelling. In 
deze wijk werken we samen aan een toe-
komst waarin onze energiebehoefte tot een 
minimum beperkt wordt en waarin we onze 
energie zoveel mogelijk duurzaam opwek-
ken door aansluiting op het warmtenet. 

Op weg naar een 
aardgasvrije toekomst

Een warmtenet is een ondergronds 
netwerk dat bestaat uit goed geïsoleerde 
leidingen waar warm water door stroomt. 
Dat warme water wordt gebruikt om wo-
ningen en gebouwen in de directe om-
geving te verwarmen. In de woning haalt 
een warmtewisselaar de warmte van het 

net om die over te zet-
ten naar de leidingen in 
huis (radiatoren en het 
systeem voor de produc-
tie van warm water voor 
bad, douche enzovoort). 

Na gebruik gaat afgekoeld water door de 
leidingen terug naar afval- en energiebedrijf 
HVC waar het opnieuw wordt verwarmd. 

Informatiebijeenkomst
Op maandag 20 mei van 16.00 uur tot 
20.00 uur organiseert de gemeente een 
eerste inloopbijeenkomst voor de bewo-
ners van Sliedrecht-Oost. Deze wordt ge-
houden in het Griendencollege (Prof. Ka-
merlingh Onneslaan 109). Tablis Wonen 
is dan ook aanwezig! Onze huurders kun-
nen dan met ons in gesprek gaan over de 
verduurzaming van de woongebouwen en 
woningen, wat er op termijn verandert in 
de woning en wat er van bewoners wordt 
verwacht. De gemeente informeert de 
bewoners over het warmtenet en wat de 
aanleg daarvan betekent voor de inwoners 

Tablis Wonen neemt haar verantwoordelijkheid en werkt stapsgewijs aan CO2 neu-
traliteit van haar woningen. Daarmee levert zij nu al een belangrijke stap aan het 
klimaat. Er zijn in Nederland niet voor niets afspraken gemaakt om in 2050 geen 
aardgas meer te gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. We willen met 
z’n allen de opwarming van de aarde hiermee terugdringen. De huizen in de nieuwe
Staatsliedenbuurt zijn en worden zonder aardgas opgeleverd, maar er zijn ook 
plannen voor de bestaande woningen van Tablis Wonen. 

van de wijk. De gemeente wil ook komen tot 
een nieuw ontwerp van de wijk en wil daar-
bij graag de bewoners betrekken. 

Samenwerking in de regio
In de Drechtsteden is er een bijzondere sa-
menwerking ontstaan. Zeven gemeenten,
de woningcorporaties, energieleveranciers,
HVC en andere bedrijven sloten in 2018 het 
energieakkoord Drechtsteden. Met elkaar 
zetten we de schouders onder de energie-
transitie en de missie: “De Drechtsteden
gaan voor nieuwe energie”. Een van de po-
sitieve gevolgen van het energieakkoord  is 
de ondertekening van de intentieovereen-
komst (29 maart 2019) tussen de woning-
corporaties Drechtsteden en HVC. We 
maakten afspraken om te onderzoeken hoe 
we zoveel mogelijk corporatiewoningen op 
het warmtenet van HVC kunnen aansluiten.

Geïnteresseerd in “De Drechtsteden gaan
voor nieuwe energie”? Kijk eens op de 
website www.drechtstedenenergie.nl.

We kijken ook goed naar 
hoe materialen worden 
gemaakt en vervoerd. 

Energie 
bespaarTIPS: 

Ook u kunt een bijdrage leveren en ener-
gie besparen. Goed voor het milieu en 
goed voor uw portemonnee:
- Schakel het licht uit 
 Schakel het licht uit op overbodige 

plaatsen. Dus niet alleen als je ver-
trekt, maar bijvoorbeeld ook in de keu-
ken als je in de woonkamer zit.

- Oplader uit het stopcontact 
 Zodra het apparaat opgeladen is, haal 

de oplader uit het stopcontact. 
- Let op het energielabel bij de aan-

koop van apparaten 
 Apparaten, met name wasmachines 

en drogers, hebben een groot aandeel 
in het dagelijkse energieverbruik. Laat 
je in de winkel dus goed informeren 
over het stroomverbruik van je nieuwe 
witgoed en andere apparaten.
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Buurthuiskamer Het Vogelnestje staat er 
op het naambordje. Het is de naam van 
de buurthuiskamer voor de bewoners
van de wijk Vogelbuurt-Noord. De 
vriendelijke gastvrouw Siham opent de 
deur en vanuit de gezellig ingerichte 
woonkamer klinkt gelach. Anja, Jaap, 
Toon en Hans zijn met elkaar in gesprek 
onder het genot van een kop koffi e. Ie-
dere werkdag tussen 9.00 uur en 11.30 
uur staat de koffi e hier voor de buurt-
bewoners klaar! 

Gezellige buurt
“De Vogelbuurt-Noord is een gezellige 
buurt waar we met veel plezier wonen”, 
vertelt Jaap. “Het is goed om je buurt-
bewoners af en toe 
eens te spreken en 
dat kan tijdens dit 
koffi emomentje. Lek-
ker ongedwongen, 
gewoon voor de gezelligheid. Sommige 
mensen hebben vragen en een ander wil 
de huismeester eens spreken. Het kan 
allemaal hier in Het Vogelnestje. De huis-
meester is hier meestal op maandagoch-
tend van 9.00 uur tot ongeveer 10.00 uur. 

Iedereen is welkom
Alle bewoners uit de Vogelbuurt-Noord zijn 
van harte welkom. Siham komt hier weke-
lijks en is blij met haar rol als gastvrouw. 
Ze ziet het als een mogelijkheid om de 

Nederlandse taal nog beter onder de knie 
te krijgen. Toon drinkt hier iedere ochtend 
een kop koffi e: “Als ik hier geweest ben, 
kan ik mijn dag goed beginnen”. Anja en 
Jaap zijn hier ook iedere dag en regelen 
veel voor het Buurthuis.  Allemaal vrijwil-
lig. “Gewoon omdat het leuk is in contact 
te zijn met je buurtbewoners. En natuurlijk 
voor de gezelligheid, want we hebben veel 
lol met elkaar”, vertelt Anja enthousiast. 

Mogelijkheden
Naast de koffi emomentjes zijn er ook an-
dere activiteiten in de Buurthuiskamer. Zo 
staat er een naaimachine die de buurtbe-
woners kunnen gebruiken tegen een klei-
ne vergoeding (€ 1). Anja vertelt dat de 

naailessen weer zijn 
gestart en dat ze ook 
een kidsclub en ande-
re workshops organi-
seren.  En een keer in 

de maand komt er een verloskundige naar 
het koffi e-uurtje om vragen van moeders 
en vaders te beantwoorden. 

Meer informatie?
Meer informatie over Buurthuiskamer Het 
Vogelnestje: T. (0184) 77 56 88 (op elke 
werkdag van 9.00 uur tot 11.00 uur)

De Buurthuiskamer is een initiatief 
van Welzijnswerk Sliedrecht. Tablis 
Wonen stelt de woning beschikbaar.

 “Als ik hier geweest ben, kan 
ik mijn dag goed beginnen”.

Buurtmakelaar 
Sandra start 
project burenhulp

Sandra van Maurik is buurtmakelaar 
bij Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. 
“Sliedrecht is een dorp waar veel mensen 
wonen die iets voor een ander betekenen 
of willen betekenen”, vertelt Sandra. “Dat 
is echt kenmerkend voor Sliedrecht. Het 
is daarom fi jn als we weten welke bewo-
ners iets voor een ander willen doen. Maar 
ook willen we weten welke bewoners een 
hulpvraag hebben. Stichting Welzijnswerk 
Sliedrecht wil graag die mensen bij elkaar 
brengen. En daar wil ik, als buurtmakelaar, 
de verbindende factor in zijn”.  

Meldt u aan voor het 
proefproject Burenhulp
Sandra wil graag samen met een aantal 
buurtbewoners een proefproject Buren-
hulp opzetten. Daarvoor zoekt zij bewo-
ners die zich willen inzetten voor iemand 
in de naaste omgeving. Bijvoorbeeld voor 
hulp in de tuin, vervoer of het doen van 
klusjes. Maar ook zoekt zij bewoners die 
een hulpvraag hebben. “Het proefproject 
wordt gestart in de buurt waarvoor de 
meeste aanmeldingen binnenkomen”, ver-
telt Sandra enthousiast.

Contact
Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst nog 
meer informatie? Neem dan contact op 
met Sandra van Maurik van Stichting 
Welzijnswerk. Zij is te bereiken via de 
telefoon: T. (0184) 42 05 39 of per mail:
s.vanmaurik@welzijnswerksliedrecht.nl

Sandra (rechts) in gesprek met een bewoner 
bij de Zoutstoep.
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Er breekt een spannende tijd aan voor 
twaalf, over het algemeen, jongeren in 
de leeftijd van 18 tot 25 jaar. In juni gaan 
zij zelfstandig wonen in Sliedrecht. Een 
hele stap! En extra bijzonder omdat de 
meeste cliënten een vorm van autisme 
hebben. Astrid Bieren, teamleider wijk-
gerichte zorg bij Yulius, begeleidt het 
mooie project.

Een fi jne eigen stek
”De appartementen aan de Wilhelmina-
straat stonden al een tijdje leeg. We hu-
ren ze van Tablis Wonen en geven ze een 
nieuwe bestemming. Momenteel worden 
ze opgeknapt zodat de jongeren straks een 
fi jne eigen stek hebben met een mooie ge-
meenschappelijke binnentuin. Het zijn lich-
te appartementen met een nieuwe keuken 
en straks een laminaatvloer en gordijnen. 

Zelfstandig wonen bij Yulius

Spannend voor jongeren én hun ouders
Ook worden er een koelkast, wasmachine
en bed geplaatst. Verder mogen ze de 
woning naar eigen idee inrichten.” vertelt 
Astrid enthousiast. 

Zelfstandig wonen
“De appartementen liggen naast de locatie
van Yulius waar 24-uurs zorg wordt ge-
boden aan cliënten die intern verblijven. 
Mocht het nodig zijn, dan kunnen de jon-
geren hier een beroep op doen. Maar ze 
zijn alle twaalf zorgvuldig geselecteerd en 
heel zelfstandig. De meesten werken of 
volgen een opleiding. Een persoonlijke be-
geleider helpt hen straks bij activiteiten die 
nog lastig zijn bijvoorbeeld de fi nanciën. 
Maar ons doel is dat ze over enkele jaren 
helemaal zelfstandig wonen en kunnen 
doorstromen naar een andere woning.” 

Een mooie uitdaging
Yulius is een zorgorganisatie die men-
sen met psychiatrische problemen helpt. 
Medewerkers begeleiden mensen thuis 
of in een beschermde woonomgeving. 
Astrid: “In de Drechtsteden is een wacht-
lijst voor jongeren met autisme die zelf-
standig willen gaan wonen. We willen 
met dit initiatief de wachtlijst korter ma-
ken en de jongeren een fi jn thuis bieden 
waar zij zich in een veilige omgeving 
verder kunnen ontwikkelen naar zelf-
standigheid. Een mooie uitdaging voor 
ons en natuurlijk heel spannend voor de 
jongeren én hun ouders, die hen nu los 
moeten laten!“ moeten laten!“ 

U komt ze vast wel eens tegen op straat: 
de vrijwilligers van Buurttoezicht Slie-
drecht. Herkenbaar aan hun blauwe jas 
lopen zij iedere dag hun ronde. Ze helpen
de woonomgeving veiliger te maken. 
Sander Schrandt en Arjan Gelderman 
zijn vrijwilligers van het eerste uur.

Samenwerken met politie
Een auto zonder kenteken, een kapotte 
lantaarnpaal of een verdacht persoon die 
zich op achterpaden ophoudt, de vrijwilli-
gers van Buurttoezicht Sliedrecht ontgaat 
niet veel. Sander : “We maken een praatje, 
controleren straatmeubilair en bellen de 

Buurttoezicht Sliedrecht

Horen, zien en melden

politie als dat nodig is.” Hij benadrukt: “We 
zijn geen vervanging van de politie, maar 
werken samen. Verdachte situaties moe-
ten mensen altijd melden via 112.”

Mensen bewust maken
Arjan: “We maken mensen bewust van de 
gevaren en geven aan welke maatregelen 
ze kunnen treffen. Er is soms maar weinig 
nodig om inbrekers buiten de deur te hou-
den, zoals de gordijnen dichtdoen en een 
lichtje aan laten als u niet thuis bent. Inbre-
kers denken dan dat er iemand thuis is. Ook 
doen we kaartjes met tips in brievenbussen. 
Zo helpen we de veiligheid te vergroten.”

Waarschuwing via WhatsApp
Buurttoezicht Sliedrecht werkt nauw sa-
men met ‘Mobiel Alarm Sliedrecht’. Er zijn 
vijf WhatsApp-groepen:  Centrum, Oost, 
Crayensteijn, de Weren en Baanhoek. In 
deze groepen informeren buurtbewoners 
elkaar over onveilige situaties in de eigen 
buurt. De bewoners weten tenslotte zelf het 
beste wanneer bijvoorbeeld onbekende 
mensen zich in de buurt ophouden. Ande-
re buurtbewoners worden dan via de app 
geïnformeerd. Zo helpen de bewoners de 
omgeving veiliger te maken en ondersteu-
nen ze de politie bij haar opsporingstaak. 
Aanmelden voor een WhatsApp groep kan 
via: T. 06 23 26 59 20. Vermeld uw naam 
en adres, dan wordt u ingedeeld in de app-
groep van uw woonomgeving.

Vrijwilliger worden?
Helpt u ook mee Sliedrecht veiliger te ma-
ken en bent u minimaal 1,5 uur per maand 
beschikbaar? Meldt u zich dan aan bij 
Buurttoezicht Sliedrecht: info@buurttoe-
zichtsliedrecht.nl. U wordt ingewerkt door 
een ervaren vrijwilliger.

Facebook.com/Buurttoezicht 
Sliedrecht
twitter.com/Mobiel Alarm 
Sliedrecht
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Sinds december vorig jaar hebben de 
flats aan de Valkhof een nieuwe be-
wonerscommissie. Vijf enthousiaste 
bewoonsters zetten zich in om, samen 
met alle andere bewoners, een schone, 
veilige  en gezellige woonomgeving te 
realiseren. 

Een dag zonder water
Sado Ahmed, Jacqueline Hillige, Sahen 
Maria Gerrits, Tonny Koekkoek en Emmy 
Hougee hebben er zin in. “Eigenlijk is ons 
enthousiasme gegroeid tijdens het water-
probleem dat we vo-
rig jaar hadden”, ver-
telt Sado. “Door een 
gesprongen leiding 
zaten de bewoners 
in één flat plotseling 
een dag zonder water. Bewoners van de 
andere flat boden spontaan hulp aan. Alle 
mensen waren één. Dat heeft ons geïnspi-
reerd. Hoe leuk en fijn is het als bewoners 
elkaar helpen en oog voor elkaar hebben?” 

Contact leggen
Jacqueline: “Om met zoveel mogelijk be-
woners in contact te komen, organiseren 

Bewonerscommissie Valkhof

Plezierig wonen, daar gaan we voor!
we een keer per maand op maandag een 
inloopavond met koffie en thee in het kan-
toortje van Tablis Wonen. Op deze avond 
wordt het grof vuil verzameld en komen 
veel bewoners naar beneden. Voor ons 
een mooie kans om contact te leggen.” 

Activiteiten
“In 2019 organiseren we tal van activitei-
ten. Tijdens de paasdagen was er een 
eierzoekactie en in mei is er een rommel-
markt, de opbrengst gaat naar een groot 
buurtfeest eind augustus. In de herfst or-

ganiseren we een foto-
wedstrijd. Nieuwe be-
woners, bewoners die 
(langdurig) ziek zijn of 
waar een baby gebo-
ren is, ontvangen een 

bloemetje. Tablis Wonen helpt ons waar 
mogelijk en stelt een budget beschikbaar 
om activiteiten uit te voeren.”

Prettig wonen
In de flats wonen heel veel verschillende 
culturen samen. Regelmatig verhuizen 
hier mensen en komen er nieuwe bewo-
ners. “Wij willen graag zien dat bewoners 

onderling contacten leggen. Iemand groe-
ten en helpen kost niets. Samen zijn we 
verantwoordelijk voor een fijne sfeer zodat 
iedereen prettig kan wonen. Daar gaan we 
voor!”, besluit Sado.

De buurvrouw vergeet de gordijnen open 
te doen en die aardige meneer van drie 
huizen verderop groet u plotseling niet 
meer. Herkenbaar? Dan kan het goed 
zijn dat zij dement worden. Medewer-
kers van Tablis Wonen komen dit soort 
situaties steeds vaker tegen. Daarom 
worden zij getraind om hier goed mee 
om te gaan. Maar ook als buurtgenoot 
kunt u een steentje bijdragen.

Suze Snoep, casemanager dementie bij 
Rivas, begeleidt al vele jaren demente-
rende mensen en hun mantelzorgers. 
Ze verzorgde voor de medewerkers van  
Tablis Wonen cursussen “Omgaan met 
dementie”. Samen willen we ervoor zor-

Samen werken aan een
dementievriendelijk Sliedrecht

gen dat dementerenden en hun mantel- 
zorgers langer plezierig thuis kunnen  
wonen. 

Wat is dementie?
“Dementie is een verzamelnaam voor ruim 
vijftig ziektes”, vertelt Suze. “Deze ziektes 
tasten de hersenen aan en zorgen voor 
een geleidelijke achteruitgang van ie-
mands geestelijke gezondheid. Een op de 
vijf mensen krijgt dementie en maar liefst 
70% van de mensen met dementie heeft 
alzheimer. Iemand met alzheimer krijgt 
problemen met het geheugen. Naarmate 
de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds 
meer moeite met dagelijkse vaardighe-
den. Zo kan hij bijvoorbeeld vergeten hoe 

hij bepaalde handelingen moet doen, zo-
als koffie zetten, hij kan moeilijker uit zijn 
woorden komen of opeens boos worden. 
Mensen met dementie worden niet beter, 
zij gaan langzaam verder achteruit.”

Blijf altijd rustig
Hoe kun je mensen waarvan je vermoedt 
dat zij dementie hebben het beste bena-
deren? Suze  geeft vele tips. “Met een 
klein beetje begrip en aandacht voelt  
iemand met dementie zich gehoord en 
gewaardeerd. Blijf altijd rustig praten en 
gebruik korte zinnen. Drink even samen 
een kopje koffie”.

Lees verder op pag. 8 >

Samen zijn we verantwoordelijk 
voor een fijne sfeer zodat 

iedereen prettig kan wonen.
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De 77 nieuwe appartementen uit fase 1 
van de Staatsliedenbuurt zijn klaar. Eind 
vorig jaar zijn de nieuwe bewoners in 
hun nieuwe appartement gaan wonen. 
“We krijgen veel complimenten van be-
zoekers”, glundert Gerda Middelkoop. 
Samen met haar man Jan woont ze in 
een appartement op de derde etage.

Alleen maar mooier
Het is buiten nog een beetje rommelig, de 
straat is opengebroken en naastgelegen 
woningen worden nog gesloopt. Maar het 
complex aan de Dr. Kuyperhof oogt fris en 
verzorgd. “Het is nog niet helemaal klaar, 
maar het kan alleen maar mooier worden”, 
vertelt Jan. “En wat zo heerlijk is, we wo-
nen aan de weg maar je hebt binnen totaal 
geen last van het geluid. Alles gelijkvloers 
en een prachtig uitzicht. Nee hoor, wij gaan 
hier niet meer weg.” 

Tweemaal verhuizen
Jan werkte 25 jaar bij de scheepswerf 
IHC en vervolgens 22 jaar bij de gemeen-
te Sliedrecht. Ze kregen drie zonen en 
woonden 39 jaar in de Dr. De Visserstraat.  
“Ons oude huis wordt straks gerenoveerd”, 
vertelt Gerda. “Dit betekende dat we twee-
maal moesten verhuizen omdat we tijdens 
de werkzaamheden niet in de woning kon-
den blijven wonen. En omdat we nu toch 
met z’n tweeën zijn, hebben we deze stap 
genomen. De toewijzing van de woningen 
was op basis van woonduur, daarmee 

Wonen in de Staatsliedenbuurt

Blij dat we de stap hebben gezet!

hebben we wel geluk gehad. En we wo-
nen hier toch weer een beetje in onze 
oude buurt, want veel buurtgenoten zijn 
hier ook naartoe verhuisd.”

Aardgasvrij en energieneutraal
Hun nieuwe woning is aardgasvrij en 
energieneutraal. De woningen zijn aange-
sloten op een lokaal warmtenet en worden 
gevoed door een tijdelijke warmtebron  
totdat zij op het definitieve  warmtenet wor-
den aangesloten. “We koken op elektrici-
teit”, lacht Gerda. “Dat was wel wennen, 
in het begin kon ik nog geen eitje koken. 
Maar inmiddels gaat mij dat prima af.”

Nieuwbouw en renovatie 
De naastgelegen woningen worden nu 
gesloopt om plaats te maken voor 38 een-
gezinswoningen. Deze zijn inmiddels in de 
verkoop gebracht. De woningen in fase 3, 
waaronder de oude woning van de familie 
Middelkoop, worden gerenoveerd. Hun 
oude woning doet nu dienst als informa-
tiepunt voor het project Staatsliedenbuurt. 
Gerda: “Gek hoor om door je oude huis te 
lopen, maar we zijn blij dat we de stap heb-
ben gezet!” In 2020 wordt de laatste fase 
opgeleverd.

Vervolg pagina 7

René Aaldijk, huismeester bij Tablis  
Wonen: “Kort geleden sprak een  be-
woonster mij aan omdat de buren heel 
veel herrie maakten. Ze was hier best 
boos over. Maar ik kon geen geluidsover-
last constateren. Nu ik deze cursus heb 
gevolgd weet ik beter hoe te reageren. 
Geen discussie aangaan over de over-
last, maar even rustig de tijd nemen om 
een praatje te maken.” 

Dementievriendelijk Sliedrecht
Eind januari tekenden de gemeente Slie-
drecht en Alzheimer Nederland de overeen-
komst “Dementievriendelijk Sliedrecht”. 
Tablis Wonen is partner en draagt ook 
haar steentje bij. Samen met alle andere 
partners gaan we ons inzetten voor een 
dementievriendelijk Sliedrecht. Zo willen 
we er bijvoorbeeld voor zorgen dat men-
sen met dementie en hun mantelzorgers in 
hun eigen wijk kunnen blijven wonen, met 
passende hulp en ondersteuning.

Helpt u ook mee aan een 
dementievriendelijke buurt?
Een paar ideeën:
• Drink eens een kopje koffie bij een 

buurman of buurvrouw met dementie.
• Maak samen een korte wandeling.
• Bekijk samen foto’s van vroeger of 

zing samen liedjes.
• Help iemand met dementie om bood-

schappen te doen.
• Neem iemand met dementie mee naar 

de sportvereniging of het buurthuis.

Samen werken aan een dementievriendelijk Sliedrecht
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Dat is een programma waarin mensen 
die wonen of werken in Molenlanden kun-
nen aangeven wat er op- of aangepakt 
moet worden of in gang moet worden 
gezet. Dat is eigenlijk de ‘to do’ lijst van 
de gemeente Molenlanden”, vertelt 
Judith van Eck, beleids-
medewerker Wonen en 
Grondzaken van de ge-
meente Molenlanden. 
Judith vertelt dat ze niet 
alleen de 100Waard-
gesprekken organiseer-
den, maar ook koffi emomenten en thema-
bijeenkomsten. En speciaal voor jonge-
ren werd een meet-up georganiseerd met 
een pubquiz. Natuurlijk kunnen ideeën 
ook worden uitgewisseld tijdens andere 
ontmoetingen die plaatsvinden met de 
gemeente”.

Pitch op de zeepkist
Wim Panneman, manager Vastgoed, op de 
zeepkist tijdens 100Waard-gesprek Oud-Alblas

In zeer uitzonderlijk situaties kunnen wo-
ningzoekenden eerder geholpen worden 
aan een woning in Molenlanden. Deze 
huurders krijgen dan voorrang bij woning-
toewijzing. Dat wordt urgentie genoemd. 
Voor het krijgen van urgentie moet wel dui-
delijk sprake zijn van medische of sociaal 
maatschappelijke noodzaak. In de urgen-

Voorrang (urgentie) bij 
woningtoewijzing in Molenlanden

tiewijzer van de gemeente Molenlanden 
leest u wat urgentie is en hoe u daarvoor 
in aanmerking komt. De aanvraag voor 
urgentie moet gedaan worden bij de ge-
meente Molenlanden. Voor meer infor-
matie over het aanvragen van urgentie, 
kijk op www.molenlanden.nl

Plezier en betrokkenheid gaan samen bij 
het appartementencomplex De Wetering 
in Molenaarsgraaf. In overleg met alle be-
woners, huurders en kopers, is een prach-
tige tuin rondom het gebouw aangelegd. 
Bewoner Klaas Blaak coördineerde alle 
werkzaamheden namens de bewoners. 
“De beplanting staat er nu net twee maan-
den in. De hortensia’s zijn groen aan het 
worden en aan de voorkant van het ge-
bouw komt op diverse plaatsen de beplan-
ting uit de grond. Het wordt steeds mooier 
en groener en het siert straks het aanzien 
van het gebouw”, vertelt Klaas.

Bleskensgraaf

Tuin voor 
appartementen 
De Wetering

In april waren manager Wim Panneman 
en woonmakelaar Annerieke Blom aan-
wezig tijdens het 100Waard-gesprek in 
Oud-Alblas. Wim hield een pitch op de zeep-
kist. Een pitch over het goed en betaalbaar 
wonen, over het toewerken naar CO2-neu-

traliteit van onze wonin-
gen en de plannen die 
we daarvoor hebben. 
Dit leidde tot mooie en 
waardevolle gesprek-
ken met en tussen de 
bewoners. De gemeen-

te Molenlanden en Tablis Wonen noteerden 
ook de aandachtspunten, zoals de wens 
voor meer aandacht voor de sociale wo-
ningvoorraad in Molenlanden, het belang 
van sociale samenhang en de behoefte aan 
starterswoningen.

In Bleskensgraaf voert Tablis Wonen sa-
men met Constructif onderhoudswerk-
zaamheden uit aan 23 eengezinswonin-
gen. Het gaat hier om aanpassingen van 
de kozijnen, de vervanging van het dak 
en werkzaamheden aan keuken, badka-
mer en de toiletruimte. De onderhouds-
werkzaamheden combineren we met het 
duurzamer maken van de woningen. We 
verbeteren de isolatie van de woningen en 
op de daken plaatsen we zonnepanelen. 
Voor de huurders van deze karakteristie-
ke woningen betekent dit een energiezui-
nigere woning met lagere energiekosten. 
Op dit moment werken 
we hard aan de mo-
delwoning, zodat de 
bewoners kunnen zien 
hoe  de woning er na de 
onderhoudswerkzaam-
heden uit ziet.

In gesprek met bewoners 
over goed en betaalbaar 

wonen en over het toewerken 
naar CO2-neutraliteit.

De gemeente Molenlanden organiseerde de afgelopen weken een aantal 100Waard- 
gesprekken. Voor ieder 100Waard-gesprek werden 100 bewoners uitgenodigd. De 
gemeente ging in gesprek met deze bewoners over het samenlevingsprogramma. 



Puzzel mee en win

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing.
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Stuur uw antwoord 
vóór 1 juli 2019 naar:

Tablis Wonen
Redactie De Kleur van Wonen
Antwoordnummer 808
3350 VD Sliedrecht
Een postzegel is niet nodig.
U kunt uw oplossing ook mailen naar
redactie@tabliswonen.nl

Woorden 
balkons   
bij 
bloei 
bloemen 
bollen 
boom 
fietsen  
groenten 
heet 
kruiden 
mooi 
natuur 

onweer 
planten
plezier
regen
rust
schaduw
slippers
snoeien
strand
tuin
tuinieren
vakantie

Oplossing

vlinders
voetbal
vrij
wandelen
wolken
zand
zee
zomer
zon
zwemmen

Los de puzzel op, stuur uw antwoord in en maak kans op een bon van de Intratuin ter waarde van € 15

       Belangrijke telefoonnummers
Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u telefonisch, via de website of per e-mail doorgeven. Spoed-
eisende reparatieverzoeken of storingen buiten de openingstijden kunt u doorgeven aan 
de wachtdienst van Tablis Wonen. U belt dan gewoon (0184) 44 48 44. Bij geen gehoor: 
088 707 23 89. Niet alle reparatieverzoeken of storingen hoeft u bij Tablis Wonen of de 
wachtdienst te melden. Hieronder een overzicht met storingen en het bedrijf waarmee u 
contact kunt opnemen.

Openbaar gasnet  Stedin  0800 9009
Huurgeisers en boilers  Eneco Installatiebedrijven  (088) 895 50 00
Glasbreuk  Samenwerking glasverzekering  0800 022 61 00
Verstoppingen  R.R.S.  (010) 292 14 14
Drinkwater  Oasen  (0182) 59 37 72
Centrale antenne  Ziggo  0900 1884
Scharnieren en sloten van SKK Kozijnwacht  0900 84 20
kunststof en aluminium
buitenkozijnen  
Individuele cv-installatie  Werkendamse (0183) 502755
 Verwarmingscentrale  
WKO-installatie Havenkwartier Vaanster  0900 822 67 837
deelgebied A  

Zuiderzeestraat 210 
Sliedrecht
Postbus 145
3360 AC Sliedrecht 
T (0184) 44 48 44
E info@tabliswonen.nl 
www.tabliswonen.nl

Openingstijden
Ons kantoor is op werkdagen geopend 
van 8.30 uur tot 12.30 uur.
We zijn van 8.30 uur tot 17.00 uur  
bereikbaar via e-mail en telefoon.

Colofon
Redactie en teksten: 
Grip Communications, Tablis Wonen
Fotografie: Tablis Wonen en Josje!
Ontwerp: moev grafische vormgeving
Drukwerk: De Waard Sliedrecht
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