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Werkwijze woning huren

Sliedrecht Oost Aardgasvrij

In deze bijzondere tijd waarin de beperkende maat-
regelen vanwege het coronavirus nog van kracht 
zijn informeren wij u in deze nieuwsbrief graag over 
hoe wij ons werk doen. 

In een hele korte tijd hebben wij onze werkprocessen 
zo ingericht dat die contactloos kunnen worden uitge-
voerd. Ondanks dat de meeste collega’s nu vanuit huis 
werken kan een groot deel van het werk gewoon door-
gaan. Hieronder leest u hoe we dat doen.

Ik wens u veel lees en kijkplezier met deze nieuwsbrief 
(er is ook een filmpje) en wens dat u en uw dierbaren in 
goede gezondheid zijn en blijven!

Liesbeth Marchesini

Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen van 
het RIVM om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Gelukkig gaat het meeste werk met een aantal 
aanpassingen door. Onze collega Monique vertelt u in 
deze video hoe Tablis Wonen tijdens de coronacrisis 
werkt. 

Even in het kort
● U kunt spoedeisende reparatieverzoeken aan ons 

doorgeven. Als de reparatie niet kan wachten, be-
handelen wij deze zo snel mogelijk. Ook dringende 
vragen kunt u gewoon aan ons stellen. 

Werkwijze Tablis Wonen tijdens de coronacrisis

 E. info@tabliswonen.nl
 T. (0184) 44 48 44
● Helaas kunt u nu de huur niet bij ons op kantoor  

pinnen. Het bedrag moet u zelf overmaken naar  
Tablis Wonen.

● Onze huismeester is ook aan het werk. Vragen voor 
de huismeester kunt u mailen of u kunt ons bellen. 

● U kunt nog steeds woningen bij ons huren. Hier 
meer over in deze nieuwsbrief. 

Als er iets verandert in onze dienstverlening laten we u 
dat uiteraard ook weten. Het laatste nieuws vindt u ook 
altijd op onze website.

Voorwoord

Werkwijze 
woning huren
U kunt gelukkig nog steeds reageren op onze vrijko-
mende woningen. We bieden ze zoals altijd aan op  
www.woonkeus.nl en www.woongaard.com.

We hebben ook een folder waarin we beschrijven hoe 
we onze vrijkomende woningen nu verhuren. U kunt de 
informatie dan ook nog even rustig lezen.

 

Dat hoeft echt niet over Tablis Wonen te gaan. Maar 
gewoon een alledaags praatje. Bel ons dan tijdens 
kantoortijden op het telefoonnummer: 

(0184) 44 48 55 
Onze medewerkers vinden het fijn om te horen hoe het 
met u gaat.

Wilt u gewoon even 
een praatje met ons 
maken? 

Voortgang projecten
We werken aan een aantal projecten. De meeste 
werkzaamheden gaan door, uiteraard ook met een 
aantal aanpassingen. Alle medewerkers werken 
volgens de richtlijnen van het RIVM en Bouwend 
Nederland. Hieronder vertellen wij in het kort iets 
over de projecten.

Staatsliedenbuurt: nieuwbouw en renovatie
Nieuwbouw
De beneden/bovenwoningen in de Staatsliedenbuurt 
leveren we voor eind juli op. De woningen zijn inmiddels 
allemaal verhuurd. We kunnen nu helaas geen kijkdag 
voor deze bewoners organiseren. Als dat weer mogelijk 
is, doen we dat zeker. 

De 50 nieuwe eengezinswoningen leveren we 
waarschijnlijk in september op aan de nieuwe bewoners. 
Helaas loopt de oplevering vertraging op doordat de 
aansluiting van de NUTS voorzieningen later is dan 
gepland. De woningen adverteren we – mogelijk in juni - 
nog via Woonkeus. Interesse in deze woningen? Houd 
de website www.woonkeus.nl goed in de gaten.

Renovatie
In fase 3 ligt de renovatie goed op schema. Begin juli zijn 
alle woningen klaar. De woningen die leeg staan, gaan 
we waarschijnlijk in mei adverteren. Ook via Woonkeus. 
De vergaderingen met de klankbordgroep gaan op dit 
moment niet door. Zodra dat weer mogelijk is, pakken 
we dat meteen weer op. 

Oud-Alblas
In Oud-Alblas worden 12 woningen gesloopt vijf aan 
de Van der Mijlestraat en zeven aan het Blussé van 
Oud-Alblasplein. Deze woningen maken plaats voor 12 
nieuwbouwwoningen, die gasloos en nul-op-de-meter zijn. 

J. Catsstraat – 16 apartementen
Het appartementencomplex aan de Jacob Catsstraat 
is echt heel mooi geworden. Na de renovatie is het 
gebouw een blikvanger in de omgeving. In de woningen 
worden nog een aantal werkzaamheden gedaan. 
Daarna worden ze verhuurd.

Groot onderhoud
Op dit moment zijn er geen projecten waar werk-
zaamheden plaatsvinden als de bewoners gewoon 
in hun huis kunnen blijven. Die projecten zijn nog in 
voorbereiding, zoals bij de Piet Heinstraat en omgeving. 
De voorbereidingen gaan wel door. De kijkdagen in de 
proefwoning zijn afgelast. We houden de bewoners op 
de hoogte van de voortgang.

Planmatig onderhoud
Bij planmatig onderhoud werken we aan de buitenkant 
van de woningen. Direct contact met de bewoners is 
daarom minimaal.  Als er contact moet plaatsvinden, doen 
we dat volgens de richtlijnen van het RIVM en Bouwend 
Nederland. Daarom gaat dit werk ook gewoon door. 
Als er planmatig onderhoudswerkzaamheden starten, 
ontvangen de bewoners van deze woningen een aparte 
brief. Hierin staan de genomen voorzorgsmaatregelen 
vermeld.  Op www.tabliswonen.nl staat een overzicht 
met alle werkzaamheden die gepland staan voor 2020.

Tarieven Woonkeus
In januari verlaagde Woonkeus de inschrijfkosten 
voor woningzoekenden. De kosten voor de jaarlijkse 
verlenging daalden met 25% naar € 15,00. Als u zich 
voor het eerst inschrijft, zijn de kosten € 22,50. Dat is 
maar liefst 29% minder dan vorig jaar.  

Ons werk 
gaat door 

Kijk eens op onze facebookpagina. We laten 
regelmatig zien waar we mee bezig zijn en wat 
we allemaal wel doen, in deze bijzondere tijd.

Al eerder gaven wij aan onze post graag digitaal te 
willen versturen aan onze huurders. Tot op heden deden 
we dat nog niet. Maar omdat we nu in een bijzondere 
situatie leven, starten we daar nu toch mee. We kunnen 
u hierdoor beter van dienst zijn en onze postbezorgers 
lopen minder risico’s.

Vorige maand ontvingen de huurders die eerder 
aangaven onze post digitaal te willen ontvangen een 
mail. In deze mail stond informatie over het bevestigen 
of aanpassen van het e-mailadres. Dat kon tot 14 april. 

 

Half maart zijn in de Vogelbuurt-Zuid werkzaam-
heden gestart om vijf appartementencomplexen 
van Tablis Wonen aan te sluiten op het warmtenet. 
Een belangrijke stap op weg naar een aardgasvrij 
Sliedrecht Oost.
 
Echter na twee weken heeft HVC in overleg met de 
gemeente, Tablis Wonen en de aannemer besloten om 
het werk op te schorten. Reden: de risico’s tijdens het 
graafwerk en de maatregelen rondom het coronavirus. 
Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is het werk weer hervat.
 

Sliedrecht Oost Aardgasvrij

Werkzaamheden warmtenet 
Vogelbuurt deels hervat

Onderzoek en voorbereidingen
HVC heeft die periode gebruikt voor voorbereidingen 
en aanvullend onderzoek om alle kabels, leidingen en 
ondergrondse obstakels nog beter in beeld te brengen. 

HVC informeert de bewoners die het aangaat via 
een brief wanneer zij bij hen in de straat of buurt de 
werkzaamheden gaan uitvoeren. 

Voor meer informatie en een overzicht van de  
werkzaamheden kijkt u op:
https://www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht

Als we op die datum geen informatie van u ontvingen, 
sturen we de post voortaan naar het e-mailadres dat we 
van u hebben. Iedereen die nog niet had aangegeven 
de post in de toekomst digitaal te willen ontvangen, 
kreeg per post een brief van ons. In deze brief staat 
beschreven wat u moet doen om uw post ook digitaal 
te ontvangen.

De meeste post voortaan per e-mail
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https://www.youtube.com/watch?v=BXu76YcTMdg&feature=youtu.be
http://www.woonkeus.nl
http://www.woongaard.com
https://www.tabliswonen.nl/media/1352/20200402_een-woning-huren-tijdens-coronacrisis-web.pdf
https://www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht
https://www.youtube.com/watch?v=BXu76YcTMdg&feature=youtu.be

