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Op dit moment is het hoog zomer. Toch zijn we heel druk 
met de verwarming voor komende winter: in de Valkhof, 
de Havik en de Sperwer én in de Tuinfluiter en de Chr. 
Huygensstraat en omgeving worden de woningen in de 
komende tijd aangesloten op het warmtenet. Daarmee 
worden de woningen voorbereid op een gasloze 
toekomst. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 

Ook wil ik uw aandacht vragen voor de oproep van 
SliM Wonen, onze huurdersvertegenwoordiging die 
Tablis Wonen adviseert op tal van beleidsterreinen. 
Zij zoeken mensen die het leuk vinden om mee te 
denken met Tablis Wonen om het wonen in Sliedrecht 
en Molenlanden plezierig te maken en te houden.  
Wie weet is dat iets voor u?

Ik wens u voor nu een goede zomer!

Liesbeth Marchesini
Directeur-bestuurder

Voorwoord

Projecten
geWOON plezierig wonen in een goed thuis, daar staan we voor. Dat kan betekenen dat we woningen slopen 
en dat er nieuwbouw voor in de plaats komt. Of dat we woningen verduurzamen en onderhoud uitvoeren.  
Een kleine update van waar we allemaal aan werken.

Werkzaamheden Valkhof, Havik en Sperwer
Tablis Wonen gaf Constructif opdracht om in de 400 
woningen van de 10-hoogflats de Valkhof, Havik en 
Sperwer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren 
en de woningen klaar te maken voor de aansluiting 
op het warmtenet van HVC. Ook krijgen de flats een 
modernere uitstraling. Natuurlijk wilden we voor de start 
alle bewoners goed informeren over de werkzaamheden 
en wat zij kunnen verwachten. We beseffen heel goed 
dat het werken in de woning best ingrijpend is voor 
de bewoners en dat de bewoners vragen hebben. De 
woonconsulent van Constructif, Siham, ging daarom 
met alle bewoners persoonlijk in gesprek. 

Na maanden van voorbereidingen, startten we op  
7 juni echt met de werkzaamheden in de woningen.  
De start vierden we met een frietkraam waar alle bewo-
ners een frietje met een snack konden afhalen. In de 
Havik startte Constructif inmiddels met de voorbereidin-
gen. Siham gaat ook hier met alle bewoners in gesprek. 

Nieuwbouw: Oud-Alblas
Op donderdag 29 april ontvingen de bewoners van de 
12 fraaie energiezuinige woningen in Oud-Alblas de 
sleutels van hun nieuwe woning. Mevrouw Lenters en 
de heer Lassche ontvingen als eerste de sleutel van 
hun nieuwe woning uit handen van onze directeur-
bestuurder Liesbeth Marchesini. 

Werkzaamheden Chr. Huygensstraat 
en omgeving
De aannemer Constructif is hard aan het werk in de 

Tablis Wonen controleert de 
rookmelders van alle woningen
Sinds dit jaar controleert een medewerker van 
Tablis Wonen de rookmelders in alle woningen. 
Als het nodig is, plaatst onze medewerker een 
rookmelder. Rookmelders horen in ruimtes waar 
een vluchtweg doorheen loopt. Meestal zijn dat de 
overloop en de hal. Rookmelders zijn belangrijk! 
Ze waarschuwen de bewoners voor brand tijdens 
het slapen of als men in een andere kamer is. 

Een bijzondere bouw
Twaalf prachtige energiezuinige woningen bouwde 
MorgenWonen in opdracht van Tablis Wonen.  
De woningen werden geproduceerd in de fabriek en 
de bouw van alle woningen op locatie duurde daarom 
nog geen drie weken. Daarna waren er nog ongeveer 
acht weken nodig voor de afbouw en de bestrating. 
Inmiddels genieten de bewoners al bijna twee maanden 
van hun nieuwe moderne woning. Mevrouw Lenters:  
“Wij zijn echt heel blij met deze mooie nieuwbouwwoning 
in deze prachtige omgeving. Het is een ruime en fijne 
woning en ook nog eens energiezuinig”.

Online puzzelen

Veilig wonen

LET OP: 
Nepberichten van 
Woningnet over 
uw inschrijving

Al een aantal maanden versturen internetcriminelen 
nepberichten (e-mail en sms) waarin ze de naam van 
WoningNet misbruiken. In het bericht staat bijvoorbeeld 
dat u de verlengingskosten van uw inschrijving bij 
WoningNet moet betalen. Maar er zijn ook berichten in 
omloop waarin ze vragen om uw inschrijving te activeren 
voor 0.01 cent om te voorkomen dat WoningNet uw 
inschrijving sluit. De internetcriminelen sturen een link 
mee om meteen te betalen.

LET OP: klik nooit op deze link en blokkeer de zender. 

WoningNet:
● stuurt geen betaalverzoeken met links in de tekst;
● stuurt geen betaalverzoeken via sms;
● sluit nooit een inschrijving na een periode van 

inactiviteit.

Meer informatie leest u op www.woningnet.nl 

U kunt nu ook de puzzel online maken. Klik daarvoor 
op deze link. Stuur de oplossing uiterlijk 31 augustus 
2021 op en maak kans op een cadeaubon van € 15. 

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. 

Stuur uw antwoord naar redactie@tabliswonen.nl

Het laatste nieuws over onze projecten leest u op www.tabliswonen.nl/projecten

WerkzaamhedenTuinfluiter
In de Tuinfluiterstraat is SW Vastgoedverbetering voor 
Tablis Wonen aan het werk. Ook deze woningen maken 
we klaar voor een toekomst met warmte via het warmte-
net. Dat betekent goede isolatie door het plaatsen van 
HR++ glas, het vervangen van de huidige isolatie door 
hoogwaardige isolatie en het plaatsen van tochtstrippen 
en ventilatieroosters. Maar we voeren ook ander onder- 
houd uit.  Zo krijgen de balkons een antislip vloercoating 

en schilderen we de kozijnen, de plafonds van de 
balkons, de betonnen delen en de buitenkant van de 
algemene ruimten. 

Voor de bewoners organiseerden we twee inloop-
avonden in de modelwoning waar we informatie gaven 
over de werkzaamheden.

Planmatig onderhoud: kleurwijzigingen
Dit jaar gaan we een aantal woongebouwen en  
woningen aan de buitenkant schilderen in een andere 
kleur. Zo krijgen de appartementen in De Wiel in 
Sliedrecht, de woningen aan de Burg. Visserwerf in 
Ottoland en de woningen aan de Dorpsstraat, Dr. 
De Haanstraat, Koningin Wilhelminalaan, Koningin 
Julianaweg, Pr. Beatrixstraat en de Pr. Bernhardweg in 
Oud-Alblas een andere kleur. Natuurlijk is de mening 
van onze bewoners erg belangrijk en zij ontvingen 
(of ontvangen nog) een folder met daarin een aantal 
kleuren waaruit ze kunnen kiezen. We kiezen de kleur 
met de meeste stemmen. Uiteraard informeren we de 
bewoners na het stemmen welke kleur het wordt.

Welke kleur 

heeft uw 

voorkeur?

Sinds 2018 zetten de gemeente Sliedrecht, HVC 
en Tablis Wonen stappen met de aanleg van het 
warmtenet Sliedrecht. Het warmtenet zorgt ervoor 
dat we straks op een andere manier ons huis gaan 
verwarmen en anders gaan koken. Sliedrecht is op 
weg naar een aardgasvrije gemeente. 

Warmtenet
In de Staatsliedenbuurt en de Vogelbuurt liggen al 
enkele kilometers aan leidingen onder de grond voor 
het warmtenet. De nieuwbouw- en de gerenoveerde 
woningen in de Staatsliedenbuurt krijgen al warmte via 
het warmtenet. Nu volgen de woningen aan de Valkhof, 
Havik en Sperwer. In de komende twee jaar worden in 
totaal 1.068 woningen van Tablis Wonen aangesloten 
op het warmtenet. Op het parkeerterrein bij de atletiek- 
en korfbalvereniging plaatste HVC al een nieuwe 
grotere Tijdelijke WarmteCentrale (TWC). Op deze TWC 
worden ook de leidingen vanuit de Staatsliedenbuurt 
aangesloten. De TWC in de Staatsliedenbuurt haalt 
HVC dan weg. 

Om die aansluiting te realiseren legt HVC vanaf 12 
juli een hoofdleidingnet aan in de Thorbeckelaan. De 
werkzaamheden hiervoor veroorzaken helaas  altijd 
(geluids)overlast en ongemak. Alle direct omwonenden 
zijn door HVC geinformeerd over de werkzaamheden 
en verkeersmaatregelen. Meer informatie leest u op 
www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht.

 

De afgelopen maanden bezocht onze wooncoach 
Marion samen met twee leden van huurders-
organisatie SliM Wonen, Gerard en Egbert, de 
dorpen Oud-Alblas, Wijngaarden, Bleskensgraaf, 
Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan. 
“Met elkaar keken ze naar schoon, heel, veilig en 
leefbaarheid”.  

“Fijn om zo als woningcorporatie en huurdersorganisatie 
samen te werken en te kijken wat we kunnen verbeteren 
aan de woonomgeving. We vonden het ook heel 
prettig dat bewoners met ons in gesprek gingen over 
hun gewenste verbeterpunten. Dat waardeerden 
we heel erg! Zo komen we goed te weten waar de 
verbeterpunten zijn en ook waar het gewoon prima gaat. 

De aandachtspunten noteerden we en de komende tijd 
gaan we daarmee aan het werk. Iedereen wil tenslotte 
geWOON plezierig wonen in een goed thuis in een fijne 
omgeving.”, vertelt wooncoach Marion.

Op bezoek in Molenlanden

Met elkaar zorgen we voor geWOON plezierig wonen!
Iedereen woont graag in een plezierige en schone 
omgeving. Bewoners kunnen daar met elkaar voor 
zorgen! Iedereen wil graag genieten en doet dat op zijn 
of haar manier. Het is prettig als we dan rekening met 
elkaar houden. Dat kan bijvoorbeeld door:
● erop te letten dat de buren geen last hebben van je 

muziek of huisdieren;
● ervoor te zorgen dat straten, brandgangen, galerijen 

en algemene ruimtes schoon en netjes zijn;
● je tuin op te ruimen. 

Belangrijk is ook dat u uw buren kent. Maak eens een 
praatje dan is het gemakkelijker om iets bespreekbaar te 
maken. Ervaart u toch overlast, vul dan op onze website 
het overlastformulier in.

Woonplezier

Voedselverspilling tegengaan, is goed 
voor planeet en portemonnee
Een van onze huurders attendeerde ons op de website 
www.toogoodtogo.nl. Een website met tips om zo min 
mogelijk voedsel te verspillen. Zo leest u hoe je het 
beste eten kunt bewaren, hoe je vooruit kunt plannen 
en een weekmenu maakt en dat je ook fruit en groenten 
kunt kopen dat er wat misvormd uitziet. Niet alleen goed 
voor de planeet, maar ook goed voor de portemonnee.

In Sliedrecht hebben we de sociale moestuin. Op de 
sociale moestuin worden groenten en fruit zonder kunst-
mest en chemische bestrijdingsmiddelen verbouwd. Op 
de moestuin zijn vrijwilligers samen aan het werk, maar 
de moestuin is ook een ontmoetingsplek voor inwoners 
van Sliedrecht. Je kunt hier gezellig een kopje thee 

Lezerstip

of koffie drinken. En natuurlijk kan je hier heerlijke en 
eerlijke groeten en fruit kopen om thuis een lekkere 
en gezonde maaltijd klaar te maken. Kijk voor meer 
informatie op www.socialemoestuin.nl. 

 

SliM Wonen vindt uw wijk belangrijk, 
u toch ook? 
SliM Wonen komt graag in contact met huurders die 
het volgende belangrijk vinden voor hun woonwijk:
● activiteiten organiseren
● leefbaarheid
● omzien naar elkaar
● saamhorigheid
● sociale verbinding
Allemaal zaken die uw woongenot kunnen vergroten.

Wilt u zich inzetten voor uw wijk? Heeft u wensen of 
ideeën? Wij willen graag samen met u kijken naar de 
mogelijkheden. Heeft uw wijk nog geen bewonerscom-
missie en lijkt het u leuk om met een paar bewoners er 
één te starten? Wij kunnen u hierbij helpen. 

Voor het Algemeen Bestuur van SliM Wonen zijn wij 
op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden. Vindt u 
het belangrijk om met elkaar voor de belangen van de 
huurders te overleggen met Tablis Wonen?  

Wij zien uw reacties voor beide onderwerpen graag 
tegemoet via het secretariaat van SliM Wonen: 
info@slimwonen.eu 

Bericht van Slim Wonen, uw huurdersorganisatie

Met WhatsApp-fraude vragen internetcriminelen je 
met een smoes om geld. Het werkt vaak zo:
● Je krijgt een appje van een onbekend nummer. 
● Het berichtje is afkomstig van een bekende die 

zegt dat hij/zij een nieuw telefoonnummer heeft. 
De  profielfoto is vaak dezelfde als die van het 
echte telefoonnummer van jouw bekende.

● De crimineel zegt snel geld nodig te hebben 
om bijvoorbeeld een telefoon of een rekening 
met spoed te betalen. Er wordt gevraagd of je 
het kan voorschieten en je ontvangt een tikkie/
betaalverzoek. 

Tips:
Dubbelcheck een verdacht bezoek door bijvoorbeeld: 
● te vragen om even video te bellen, zodat je zeker 

weet dat het de bekende is;
● te zeggen “ik heb je gemaild, als je dat bericht 

beantwoordt weet ik zeker dat jij het bent”;
● te zeggen “kom even langs, in Nederland moet je 

nooit een schuld ineens betalen”. 

Voor meer tips, kijk op 
de website van de politie.

Let ook op voor 
WhatsApp-fraude

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Siham Khnafssi bewonersconsulent van Constructif
“Als we werken in woningen waar de mensen gewoon 
wonen is dat ingrijpend. We komen toch in hun thuis, 
waar gewoond en geleefd wordt. Dat kan best heftig 
zijn. Het is mijn taak om de bewoners te begeleiden 
tijdens de werkzaamheden en ik ben er ook voor hen. 
Ze kunnen me op veel manieren bereiken en ik in de 
buurt.”

woningen. Vorige week zijn de laatste woningen 
voorbereid op het warmtenet. Eerder vervingen we al 
het voegwerk en reinigden we de gevels.
In de Prof. Van ’t Hoffstraat is de aannemer nu bezig 
met het vervangen van alle kozijnen, ramen en deuren. 
In de woningen vervangen we bij een aantal woningen 
de oude keukens, badkamers en toiletten. Verder 
plaatsen we in alle woningen een CO2-gestuurde 
mechanische ventilatie. Er worden groepenkasten 
vervangen en rookmelders geplaatst.
We verwachten dat we eind augustus/begin september 
deze werkzaamheden afronden.
 
Vanaf september werken we aan de daken. Deze 
worden geïsoleerd en alle dakpannen en dakramen 
worden vervangen. De schoorstenen van de tussen-
woningen laten we verwijderen.
De goot vervangen we en er komt een zogenaamde 
bakgoot. In die bakgoot plaatsen we per woning vier 
zwaluwkasten. Deze werkzaamheden lopen door tot 
en met maart 2022.

Monique, bewonersbegeleider Tablis Wonen
“We zijn ons ervan bewust dat het onderhoudsproject 
veel vraagt van de bewoners. Met elkaar doen 
we ons uiterste best zodat het contact tussen de 
huurder, aannemer en Tablis Wonen goed verloopt. 
Natuurlijk hopen we dat als er iets is, de huurder of de 
bewonerscommissie ons benadert. Dan kunnen we 
dat ook oppakken.”
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Op 28 juni nam Tablis Wonen een nieuw systeem in 
gebruik. Een modern systeem dat onze dienstverlening 
goed en efficiënt ondersteunt. De afgelopen vijf maanden 

Nieuw systeem voor Tablis Wonen
is er door de medewerkers van Tablis Wonen ontzettend 
hard gewerkt om de overgang zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Alle gegevens moeten natuurlijk van het oude 
systeem naar het nieuwe systeem overgezet worden 
en als het nodig was, zijn er procedures aangepast. 

Door het nieuwe systeem kunnen we u nog beter van 
dienst zijn. Dat is waar we het voor doen want we 
willen dat u geWOON plezierig woont in een goed 
thuis! Natuurlijk kan het zijn dat u een verschil merkt in 
werkzaamheden. Als u daar vragen over hebt, laat het 
ons weten. Wij beantwoorden uw vragen graag!

https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/8jTkwtgs9cN114bjMrEATHZrttA8BzvV.html
mailto:redactie%40tabliswonen.nl?subject=
http://www.hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht

