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Voorwoord
De winter staat voor de deur. Dat betekent dat we
vaker de lampen aan hebben en meer stoken. Met de
stijgende energieprijzen is het belangrijk bewust met
energie om te gaan. Dat is goed voor het milieu maar
ook voor uw portemonnee. Tegen deze achtergrond ben
ik heel blij dat we momenteel op veel plaatsen bezig zijn
om woningen te isoleren en van het aardgas af te halen
of te voorzien van zonnepanelen. Dit en veel meer kunt
u lezen in deze nieuwsbrief.
Ik wens u veel leesplezier maar bovenal wens ik u hele
fijne en warme feestdagen.

Liesbeth Marchesini
Directeur-bestuurder

Mijn Tablis Wonen, uw woonzaken zó geregeld!
Wij hebben nieuws voor u! Vanaf januari/februari
2022 kunt u zelf uw woonzaken online regelen via
Mijn Tablis Wonen.
Mijn Tablis Wonen biedt veel voordelen. U kunt hier
bijvoorbeeld zelf uw reparatieverzoeken plannen,
uw gegevens bekijken en wijzigen, de huur betalen
en de huur opzeggen. Met Mijn Tablis Wonen zijn uw
woonzaken zó geregeld!
Om voor de eerste keer in te loggen op Mijn Tablis Wonen
heeft u een huurdersnummer en een activeercode
nodig. We streven ernaar om al onze huurders in januari
en februari het huurdersnummer en de activeercode toe
te sturen.

Wij hopen dat veel van onze huurders Mijn Tablis Wonen
gaan gebruiken. Natuurlijk staan wij voor u klaar als u hulp
nodig heeft of iets over het huurdersportaal wilt vragen.
U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met een
van onze medewerkers van het Klantserviceteam.
Zij helpen u graag verder!
Onze huurdersorganisatie SliM Wonen testte Mijn Tablis
Wonen al eerder.

Nel ’t Jong, secretaris SliM Wonen
“Samen met Gerard Elkhuizen testte ik het
huurdersportaal, Mijn Tablis Wonen. We kregen eerst
uitleg, waarna we zelf konden inloggen en woonzaken
regelen. Wij vinden Mijn Tablis Wonen een goede
vorm van communicatie. De huurder heeft hiermee
zicht op zijn gegevens, wijzigingen en de stand van
zaken van een reparatieverzoek.

De muziek bij de buren staat vaak zo hard
Trots op bewoners als ze er
met elkaar uitkomen

“Ja, dat hoor ik vaak”, vertelt wooncoach Marion.
“Het gaat niet altijd over muziek, er zijn veel meer
dingen die overlast kunnen veroorzaken. Het is
belangrijk dat de bewoner die overlast ervaart, hier
meteen iets mee doet. Want kleine irritaties worden
vaak groter en dat beïnvloedt het woonplezier. En
dat is niet de bedoeling. Ik adviseer mensen die
overlast van een buurtbewoner ervaren dit zo snel
mogelijk bespreekbaar te maken. Het kan zijn dat de
buurman of buurvrouw zich helemaal niet bewust is
van de overlast. En dan los je met een goed gesprek
al veel op”.
Soms komen de bewoners er niet uit met elkaar en
dan is er andere hulp nodig. Buurtbemiddeling kan dan
helpen. Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers die de
betrokkenen met elkaar in contact brengt en probeert
met elkaar tot een oplossing te komen die voor beide
bewoners aanvaardbaar is.
Ervaart u overlast? En weet u niet meer wat u zelf
kunt doen? Neem contact op met Buurtbemiddeling.
Molenlanden www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling
Sliedrecht
www.meeplus.nl

“Ik ben dit vrijwilligerswerk gaan doen omdat een vriend
mij attendeerde op dit werk”, vertelt Arie, al vier jaar
vrijwilliger bij Buurtbemiddeling ElkWelzijn. “Hij vond
het echt iets voor mij omdat ik veel contact heb met
mensen, van jong tot oud. Dat komt omdat ik veel doe
bij de voetbalvereniging in mijn dorp. Eigenlijk ben ik
een echt mensen-mens, zoals dat wel eens genoemd
wordt. Ik meldde me aan, volgde een aantal cursussen
en sinds die tijd bemiddel ik bij conflicten tussen buren
of buurtbewoners. Die conflicten gaan echt over van
alles: van geluidsoverlast door muziek tot overlast door
honden en van spelende kinderen tot irritaties over
geparkeerde auto’s. Als ik word ingezet is het mijn taak
om met de mensen in gesprek te gaan. Zowel met de
melder als met de veroorzaker. Je luistert naar ieder
z’n verhaal, dat is erg belangrijk. Dat doe ik trouwens
altijd samen met een andere vrijwilliger. Ons doel is
om beide buren met elkaar in gesprek te laten gaan.
Daar zijn wij dan wel bij aanwezig. Soms lukt het niet
dat buren met elkaar in gesprek gaan en dat is erg
jammer. Maar meestal lukt het wel, gelukkig. Vaak zijn
het goede gesprekken, is er meer begrip voor elkaars
situatie en maken de
mensen afspraken om
rekening met elkaar te
houden.
Bijvoorbeeld
over het tijdstip dat de
muziek even wat harder
mag. Als dat lukt, ben ik
echt supertrots op die
mensen!”

Rookmelders
zijn belangrijk!
Wij vinden het belangrijk dat u in een goed en veilig
huis woont. Daarom controleren wij in al onze
woningen de rookmelders en als het nodig is plaatsen
of vervangen we rookmelders. Dat doen we om de
brandveiligheid in de woning te verbeteren.
Het gaat om veel woningen, daarom pakken we dat per
wijk of woongebouw aan. De bewoners ontvangen vooraf
een aankondiging. “Daarna ga ik op pad”, vertelt Johan,
monteur bij Tablis Wonen. “Ik bel huis aan huis aan om
rookmelders te plaatsen of te vervangen. Het is erg
belangrijk dat er rookmelders in de vluchtwegen hangen.
Ze waarschuwen voor brand als bewoners het zelf niet in
de gaten hebben, bijvoorbeeld tijdens het slapen of als ze
in een andere kamer zijn”.
“Wat ook heel belangrijk is dat u mij om mijn legitimatie
vraagt. Vertrouwt u het niet, bel dan gerust naar Tablis
Wonen om het te controleren. De medewerkers van het
Klantserviceteam nemen dan
meteen contact met mij op.”
Als Johan langs is geweest en
u was niet thuis dan vindt u een
kaartje in de brievenbus. Daarop
leest u wat u kunt doen om alsnog
de rookmelders te controleren en/
of bij te laten plaatsen.

Toekomstvisie
Sliedrecht
In het plan “Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2022-2030” beschrijft de gemeente
haar visie voor de toekomstige ontwikkeling
van Sliedrecht. In dit plan is veel aandacht voor
wonen in Sliedrecht. Ook voor de woningen van
Tablis Wonen.
De bewoners van deze woningen ontvingen eerder
al een brief van ons, waarin we uitlegden dat er nog
geen besluiten zijn genomen. Want wij gaan daarover
nog in gesprek met onze huurdersorganisatie SliM
Wonen en de gemeente Sliedrecht. Samen met
SliM Wonen en de gemeente willen wij zorgen dat
het goed en plezierig wonen is in Sliedrecht. Wij
zien net als de gemeente dat daar aanpassingen
voor nodig zijn en dat ook de openbare ruimte op
sommige plaatsen verbeterd moet worden.
De komende twee jaar onderzoeken we de
haalbaarheid van de plannen. Dan weten we
concreter wat de plannen zijn en wat dat mogelijk
betekent voor sommige woningen van Tablis Wonen.

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.

Comfortabel en energiezuinig wonen in de
10-hoogflats in Sliedrecht
De werkzaamheden in en aan de woningen van de
10-hoog flats zijn in volle gang. We zien de buitenkant
van de Valkhof al steeds meer veranderen: andere
deuren, nieuw hekwerk langs de balustrade, mooie
huisnummers bij de voordeur. En we verwachten in het
eerste kwartaal van 2022 te starten met de entree. Alle
160 woningen van de Valkhof zijn aangesloten op het
warmtenet. Op dit moment is Constructif druk aan het
werk met het isoleren van de bergingen.
In de woningen aan de Havik zijn al 80 woningen
aangesloten op het warmtenet. In deze woningen zijn de
werkzaamheden inmiddels afgerond. We verwachten

dat in maart 2022 in alle woningen het werk is gedaan
en dat ze zijn aangesloten op het warmtenet. Daarna
starten we met de werkzaamheden aan de buitenkant
van de flat. Want ook de Havik krijgt een andere
uitstraling.
Dat geldt ook voor de Sperwer (nrs. 81 t/m 160).
Constructif sprak inmiddels bijna alle bewoners over de
werkzaamheden tijdens het huiskamergesprek. Op het
moment van schrijven gaven ruim 80% akkoord voor de
werkzaamheden. Het is de bedoeling dat Constructif in
eind maart start met de werkzaamheden in en aan de
woningen. Uiteraard houden we de bewoners goed op
de hoogte.
Constructif bouwt aan tevredenheid! Zo organiseert
Constructif allerlei activiteiten in en om de werkplaatsen.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de instructiedag
voor de leerlingen van OBS De Wilgen. In december
zorgt Constructif samen met Tablis Wonen dat de
kinderen uit de flats een cadeautje kunnen uitzoeken
en is er iets lekkers voor ze. De cadeautjes worden
geschonken door de medewerkers van Constructif en
van Tablis Wonen.

Veel woonplezier voor bewoners
Chr. Huygensstraat en omgeving
Op dit moment werkt Constructif aan de daken, goten
en luifels van de 81 woningen in de Chr. Huygensstraat,
Prof. Van ’t Hoffstraat en A. van Leeuwenhoekstraat.
Eerder werden door Constructif al nieuwe kozijnen
geplaatst, het voegwerk vervangen en de aansluiting
op het warmtenet én koken op inductie gerealiseerd.
Het resultaat mag er zijn! Fraaie duurzame en moderne
woningen waar de bewoners met plezier wonen.

Aan het werk bij De Wiel
Misschien zag u het al, maar de appartementen in De
Wiel zitten weer goed in de verf en hebben een moderne
uitstraling gekregen. De bewoners hadden de keuze
uit een aantal kleuren en deze kleur kreeg de meeste
stemmen. Heko is bezig met schilderwerk en de kleur
van de appartementen verandert van geel naar grijs en
wit. Wij zijn trots op het resultaat. We verwachten dat
Heko eind van dit jaar klaar is met het schilderwerk. Op
de planning staat ook een vloercoating van de galerijen.
De werkzaamheden hiervoor lopen waarschijnlijk door
naar begin 2022.
Het laatste nieuws over onze projecten vindt u op onze website.

Schooldag in het teken van
werkzaamheden bij de 10-hoog flats
een leerzaam programma voor de leerlingen op. Alle
leerlingen kregen informatie over de veiligheid rondom
de bouwplaats, het warmtenet en de werkzaamheden.

Bij de 10-hoog flats, Havik, Sperwer en Valkhof,
werkt Constructif in opdracht van Tablis Wonen in
en aan de woningen. De woningen sluiten we aan op
het warmtenet en daarvoor zijn aanpassingen in de
woningen noodzakelijk. Ook krijgen de flats een meer
eigentijdse uitstraling. De flats staan in de buurt van
twee basisscholen. In overleg met de schoolleiding
van OBS De Wilgen stelden we samen met Constructif

Mevrouw Bor, directeur van OBS De Wilgen, was heel
enthousiast over deze dag. “Ik vond het een goed
initiatief van Constructif en Tablis Wonen om deze dag
te organiseren. Het is goed dat de leerlingen weten
waarom er gewerkt wordt aan de flats en dat duurzame
woningen belangrijk zijn voor een aardgasvrije
toekomst. Fijn is dat de leerlingen ook over hun eigen
toekomst kunnen nadenken. Ze hebben goed kunnen
zien wat voor werk er allemaal te doen is in de bouw.
Constructif en Tablis Wonen hebben ook contact
opgenomen met de andere basisschool in de omgeving
en hopen daar begin volgend jaar de leerlingen te
informeren over de bouwactiviteiten rondom de flats.

Wijkagent waarschuwt voor babbeltrucs
De wijkagent kent helaas een een aantal mensen dat
slachtoffer werd van een babbeltruc. “Helaas, omdat
de oplichters erg betrouwbaar overkomen, laten
mensen ze binnen. Ze gaan er dan met spullen van
hun slachtoffer vandoor. Dat is een nare ervaring voor
het slachtoffer”.
De politie adviseert het volgende:
● doe nooit zomaar open maar kijk eerst door het
raam, deurspion of gebruik de intercom;

● vraag wie het is, wat hij of zij komt doen en vraag
om een legitimatie;
● laat iemand die een zielig praatje heeft niet binnen;
● geef nooit uw bankpas of pincode.
Kijk op www.politie.nl voor meer informatie over
babbeltrucs. Op de sociale media van de politie vindt u
ook een aantal filmpjes over dit onderwerp.

AED in de Reiger dankzij een
betrokken bewoner
Daarom vind ik het belangrijk dat er bij mij in de flat een
AED komt te hangen. Het is een centrale plek in de wijk.
Ik heb me aangemeld voor de actie BuurtAED van de
Hartstichting en Philips. Je krijgt dan de kans om samen
met je buren in 30 dagen geld op te halen voor een
AED-pakket. Bij de start van de actie krijg je meteen
een korting en je moet je buren vragen om een donatie.
Wat werd ik daar blij van. Heel veel buren doneerden
meteen. En gelukkig was Tablis Wonen ook meteen
bereid een donatie te doen, vanuit het Wensfonds. Dat
vind ik echt prachtig!“
Kees Lagewaard woont in de Reiger, een
woongebouw in Sliedrecht. Als bewoner nam
Kees het initiatief voor de komst van een AED.
Als lid van de EHBO, al meer dan 25 jaar, weet
Kees heel goed waar hij over praat. “Het is enorm
belangrijk dat er in een wijk of buurt voldoende
AED’s hangen. Ik word regelmatig via Hartslag Nu
of HartVeilig opgeroepen om te reanimeren in de
directe omgeving. Ja, ook in de flat waar ik woon.
Tijd is dan van levensbelang, want hoe sneller je
een AED inzet bij een hartstilstand hoe groter de
overlevingskans. Dan wil je dat je snel een AED tot
je beschikking hebt.

De verwachting is dat eind dit jaar of begin volgend jaar
de AED wordt geplaatst. Het is een van de allernieuwste
AED’s en deze is ook geschikt voor kinderreanimatie.
Een goede aanvulling op de al aanwezige AED’s in de
wijk.
Voor Tablis Wonen is plezierig wonen erg belangrijk.
Wij stimuleren daarom bewonersinitiatieven die de
woonomgeving verbeteren. Daar investeren wij dan
graag in. Kijk voor meer informatie op www.tabliswonen.nl
(en typ wensfonds in bij de zoekbalk), misschien komt
uw idee ook in aanmerking voor een bedrag uit het
Wensfonds.

Zuinig omgaan met energie is belangrijk!
Want de energie die we met z’n allen besparen hoeven
we ook niet meer op te wekken. Als we de vraag
naar energie verminderen, kan de energierekening
naar beneden. De afgelopen maanden kregen de
bewoners van de huurwoningen in Sliedrecht en
Molenlanden van de gemeente Sliedrecht én Tablis
Wonen de kans om gratis energiebesparende
producten te kopen met een cadeaubon. Hiervoor
werken de gemeenten samen met het Regionaal
Energieloket, de huurdersorganisaties en in Molenlanden ook met Het Nieuwe Wonen. Hoe u de
cadeaubon bestelt, staat uitgebreid omschreven in
de brief. Let op: voor de cadeaubon geldt OP = OP!

Enquête Molenlanden
In oktober stelden wij de bewoners van onze
huurwoningen in Molenlanden een aantal vragen over
energie besparen. Dat deden ook Kleurrijk Wonen en Lek
en Waard Wonen. “We zijn verrast door de vele reacties
die we ontvingen”, aldus Philip Kroon, beleidsadviseur
van Tablis Wonen. “Goed om te zien dat veel van onze
huurders bewust bezig zijn met energiebesparing.
Met de resultaten uit het onderzoek weten wij nu beter
hoe wij hen kunnen ondersteunen bij het besparen van
energie”.

74% van de huurders geeft aan bewust
bezig te zijn met energiebesparing
Uit de enquête blijkt dat de belangrijkste reden om aan
energie besparing te doen de stijgende energierekening
is (38%), gevolgd door een leefbare, gezonde aarde
achterlaten voor het nageslacht (37%). 22% van
onze huurders noemt het algemeen tegengaan van
klimaatverandering. Op de vraag hoe de bewoners al
energie besparen kregen we een groot aantal tips. Een
aantal van deze tips delen we graag met u:
● gebruik spaarlampen;
● zet de verwarming een graadje lager;
● droog de was – als het kan – buiten aan de waslijn of
op een wasrek;
● plaats tochtstrips;
● doe een deksel op de pan tijdens het koken (de warmte
ontsnapt dan niet, dit is tijd- en energiebesparend).

Op weg naar een aardgasvrije toekomst
In Nederland nemen we de komende jaren stap voor
stap afscheid van aardgas. Om van het aardgas af
te gaan, moeten huizen en gebouwen op een andere
manier verwarmd worden. Ook moeten de bewoners
op een andere manier gaan koken. Tablis Wonen
vindt dat een goede zaak en is al druk bezig met
aanpassingen in en aan woningen, in Sliedrecht en
Molenlanden.

In Sliedrecht sluiten we daarom onze
woningen zoveel mogelijk aan het op het
warmtenet
Daarvoor moeten we ook de woningen goed isoleren naar
label B. Op dit moment zijn er al 890 woningen aangesloten
op het warmtenet. We kijken uit naar het moment dat we
de 1000e woning aansluiten op het warmtenet.

In Molenlanden plaatsen we – met
goedkeuring van de bewoners - waar het kan
zonnepanelen
In Molenlanden komt geen warmtenet. We zorgen we
ervoor dat onze woningen voor 2035 het energielabel B
hebben. Tussen 2035 en 2050 wordt dan bekeken met
welke techniek we de woningen CO2 neutraal kunnen
maken.

Van SliM Wonen:
wij zoeken nieuwe
bestuursleden
De huurdersorganisatie SliM Wonen is op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Wij vertegenwoordigen de
huurders van Tablis Wonen in Sliedrecht en Molenlanden.
Ons bestuur heeft een uitgebreid takenpakket, op onze
website www.slimwonen.eu geven wij informatie
over onze bezigheden. Hier vindt u ook de opgestelde
profielschets en het contactformulier. Heeft u interesse
of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen
via ons email adres info@slimwonen.eu

Daarom plaatsen we nu zonnepanelen waar dat zinvol
en mogelijk is. In 2021 plaatsen we bij acht complexen
zonnepanelen. Een complex is een aantal straten bij
elkaar. In totaal plaatsten we in 2021 op 107 woningen
zonnepanelen. Tablis Wonen laat de bewoners kiezen
of zij panelen op het dak willen, het is geen verplichting.
Tablis Wonen betaalt de zonnepanelen en de bewoner
betaalt hiervoor een kleine vergoeding per maand. In
2022 staan er zes complexen op de planning waar
we zonnepanelen op de daken willen plaatsen. De
bewoners van deze woningen krijgen hierover uiteraard
bericht van Tablis Wonen.
Tablis Wonen werkt hiervoor samen met Stichting
Wocozon en de firma Zonmaat.

Wij wensen
u een mooi en
gezond 2022

Online puzzelen
U kunt nu ook de puzzel online maken. Klik daarvoor
op deze link. Stuur de oplossing van de puzzel
uiterlijk maandag 14 februari 2022 in en maak kans
op een cadeaukaart van € 15. We verloten drie
cadeaukaarten onder de inzenders met het goede
antwoord.

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
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