
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Juni 2022

Het is alweer juni en de afgelopen tijd hadden we mooie 
dagen maar ook dagen met veel regen.  Als u een huis 
met een tuin hebt, dan is er genoeg te doen.  We zien het 
steeds vaker dat mensen hun tuin verduurzamen: een 
steen eruit, een plant erin. Dat is een mooie ontwikkeling 
én het zorgt voor een plezierige woonomgeving.  
Ook een mooie ontwikkeling is ons huurdersportaal  
Mijn Tablis Wonen. Als u dat wilt, kunt u online uw 
woonzaken snel en gemakkelijk regelen. U leest 
hierover in onze nieuwsbrief. Ook leest u meer  over de 
projecten van Tablis Wonen én de bewonersinitiatieven.
Ik wens u veel leesplezier en een fijne zomer!

Liesbeth Marchesini
Directeur-bestuurder

Alle huurders ontvingen in april een brief of mail 
over de huurprijsaanpassing. In de brief staat de 
nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli 2022 geldt. Als u 
automatisch betaalt, hoeft u niets te doen. Als u de 
huur via een betaalopdracht betaalt dan moet u het 
huurbedrag op tijd aanpassen. Als iemand anders 
de huur voor u betaalt, geef dan tijdig de nieuwe 
huur door.

Als u moeite heeft om de huur te betalen, 
neem dan tijdig contact met ons op
De stijgende prijzen kunnen voor veel onzekerheden 
zorgen. Als u moeite heeft om de huur te betalen, 
neem dan snel contact met ons op. We bekijken 
dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om 
de huur te betalen.

Meer informatie vindt u op: https://tabliswonen.nl/
ik-ben-huurder/huuraanpassing-2022/

Online puzzelen

Aanpassing 
huurprijs

Gemeenten en woningcorporaties werken samen om 
zo vroeg mogelijk hulp te bieden aan mensen met 
betaalachterstanden op de vaste lasten. Bijvoorbeeld 
huur en kosten voor energie, licht en water. Deze 
samenwerking noemen we vroegsignalering. 

Marion Sitskoorn, wooncoach van Tablis Wonen, vindt 
de samenwerking een goede ontwikkeling. “Je hoort 
het wel vaker de laatste tijd. Mensen hebben moeite om 
rond te komen. We willen heel graag voorkomen dat 
bewoners in de financiële problemen komen. Want door 
financiële problemen ontstaan grote zorgen bij mensen. 

U kunt nu ook de puzzel online maken. Klik 
daarvoor op deze link. Stuur de oplossing van 
de puzzel uiterlijk 15 juli 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

Of per post:
Tablis Wonen
Zuiderzeestraat 210
3363 CZ  SLIEDRECHT

Tablis Wonen wil dat haar huurders plezierig wonen 
in een fijn thuis! Daar hoort natuurlijk een goede 
dienstverlening bij. 

Sinds dit jaar kunnen alle huurders online zelf hun 
woonzaken regelen via Mijn Tablis Wonen. U ontving 
daarover twee brieven. Als u inlogt op Mijn Tablis 
Wonen kunt u zelf uw reparaties plannen, uw gegevens 
bekijken en wijzigen, uw huur betalen of opzeggen. Met 
Mijn Tablis Wonen zijn uw woonzaken zó geregeld! 

Mijn Tablis Wonen
Wilt u meer informatie over 
Mijn Tablis Wonen?
Onze medewerkers laten u graag zien hoe het werkt en 
wat u er mee kan. U kunt daarvoor contact opnemen 
met uw huismeester of een afspraak maken met een 
medewerker van ons Klantserviceteam. Zij laten u het 
graag zien.

Persoonlijk contact
Natuurlijk begrijpen wij dat niet iedereen zijn of haar 
woonzaken online wil regelen. En dat geeft ook niets. 
We hebben nu verschillende manieren waarop u contact 
kunt opnemen met ons. U kunt kiezen welke manier het 
beste bij u past! 

Hieronder nog even op een rijtje hoe u contact met ons 
kan opnemen:
● via Mijn Tablis Wonen
● per mail (info@tabliswonen.nl)
● via het contactformulier op www.tabliswonen.nl
● telefonisch (0184) 44 48 44
● op kantoor, Zuiderzeestraat 210 in Sliedrecht (iedere 

werkdag geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur)

We weten het allemaal: het vinden van een leuk huis 
kan best een tijdje duren. Ook voor jonge mensen die 
voor het eerst op zichzelf willen gaan wonen, willen 
gaan samenwonen of trouwen. Wordt uw zoon of 
dochter 18 jaar? Adviseer hem of haar dan om zich in 
te schrijven bij Woongaard of Woonkeus, want dan is 
er al een inschrijfduur opgebouwd op het moment dat 
uw zoon of dochter een woning zoekt in Sliedrecht of 
Molenlanden. 

Wilt uw zoon of  dochter straks een huis huren? 
Ons advies: snel inschrijven als woningzoekende!
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Veel bewoners die in een huis met een tuin wonen 
vinden dat heerlijk en genieten daar volop van.  
We zien dan ook veel mooie en verzorgde tuinen. 
En dat is fijn, want van een mooie en verzorgde 
tuin geniet niet alleen u, maar ook uw buren en 
buurtbewoners. 

We zien steeds vaker dat mensen hun tuin vergroenen: 
een steen eruit, een plant erin. Een groene tuin zorgt 
voor minder wateroverlast bij neerslag omdat de grond 
en de planten het water voor een deel opvangen. En een 
groene tuin werkt verkoelend bij warm weer. Natuurlijk 
is een groene tuin ook heel fijn voor vogels en insecten. 

In onze folder Een huis met 
een tuin leest u veel informatie 
over tuinonderhoud en het 
plaatsen van bomen, struiken 
en heggen. De folder staat op 
onze website maar u kunt ons 
ook vragen om deze folder naar 
u op te sturen.

Genieten in uw tuin

Hulp en advies bij financiële problemen

Als we in onze administratie zien dat iemand zijn of haar 
huur niet betaalt, dan sturen we een brief met de vraag 
om contact met ons op te nemen. Met de bewoners 
bekijken we dan welke ondersteuning er nodig is om 
verdere financiële problemen te voorkomen”. 

“Als een bewoner geen contact opneemt met ons, 
dan mogen wij deze bewoners aanmelden voor 
schuldhulpverlening via de gemeente*. Dat staat in 
de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuld-
hulpverlening. De gemeente neemt dan contact op 
met deze bewoners en biedt hen ondersteuning aan.  
Met elkaar bekijken ze of de bewoner nog recht heeft op 
toeslagen, een noodsteunmaatregel of een aanvulling 
van de gemeente. Ook bieden zij ondersteuning aan  
bij werk en inkomen”. 

De gemeenten en Tablis Wonen willen dat iedereen zijn 
of haar plek in de maatschappij weer vindt en zonder 
financiële zorgen gewoon prettig kan wonen in een fijn 
thuis. 

*  Als een bewoner hier niet mee akkoord gaat, moet hij/
zij dit na ontvangst van de brief bij ons melden. 

Toen Sascha het terras bij de woningen op liep, 
klonk er applaus van haar medebewoners. Sascha 
is een van de bewoners van de acht appartementen 
aan de Dorpsstraat in Molenaarsgraaf. Ze zette 
zich in voor de woonomgeving. “Alle eer is voor 
Sascha”, zeiden haar buren. 

Iedereen was het ermee eens: de woonomgeving moest 
prettiger worden. En dat is gelukt! Zo waren bijvoorbeeld 
de vuilcontainers en de onverzorgde groenstrook een 
doorn in het oog van de bewoners. Onze wooncoach 
Marion stuurde de bewoners een vragenlijst en zo 
kwam er een wensenlijstje met verbeterpunten. Marion 
is aan de slag gegaan met het wensenlijstje, samen 
met de bewoners. De afgelopen tijd zijn de woningen 

Bewoners Dorpsstraat in Molenaarsgraaf  
zetten zich in voor plezierig wonen

en de omgeving goed gereinigd, zijn er bordjes over 
het plaatsen van vuil geplaatst, de achterpaden 
zijn opnieuw bestraat, de groenstrook staat er weer 
verzorgd bij en er zijn hekken geplaatst. Dit alles zorgt 
weer voor een plezierige woonomgeving. “In een woord 
fantastisch”, aldus een van de enthousiaste bewoners.

Sascha hoorde van het wensfonds van Tablis Wonen 
en kreeg een idee. Een zithoek voor op het terrasje 
aan het water, zodat alle bewoners daar gebruik van 
kunnen maken. “Ik had nog nooit van het wensfonds 
van Tablis Wonen gehoord, maar ben heel blij met 
deze mogelijkheid. Ik heb contact gezocht met alle 
bewoners en iedereen vond het een goed idee dus 
toen heb ik de aanvraag ingediend. En kijk hoe leuk, 
deze zithoek”. Een andere bewoonster vult haar aan. 
“Je kan hier zo fijn in de schaduw zitten en uitkijken 
over de polder”. 

Op 3 mei namen de bewoners met elkaar de zithoek 
feestelijk  in gebruik. Er werd voor friet, snacks en 
drinken gezorgd. Wij wensen de bewoners veel 
woonplezier!

Voorwoord

Zuiderzeestraat 210 

Sliedrecht

T (0184) 44 48 44 

E info@tabliswonen.nl  

www.tabliswonen.nl

Een huis 

met een tuin

Meer weten?

U vindt meer informatie op de website van de Gemeente Sliedrecht, de 

Gemeente Molenwaard en in de folder “erf- en perceelafscheidingen” 

op www.rijksoverheid.nl

Als u verhuist

Heeft u uw huur opgezegd? Dan maken we meteen een afspraak voor 

de voorinspectie van uw huis én tuin. Onze medewerker geeft u advies 

over wat u moet doen om huis en tuin goed achter te laten. Op de dag 

dat u uw sleutels wilt inleveren, komen we nogmaals bij u langs voor 

de na-inspectie. Om te bekijken of u uw oude huis en tuin volgens de 

regels weer aan ons oplevert. 

Een verwaarloosde tuin 

Wat gebeurt er als u uw tuin verwaarloost? Dan nemen wij contact 

met u op (persoonlijk of per brief) met het verzoek om uw tuin aan 

te pakken. U krijgt daarvoor drie weken de tijd. 

Wie niet aan ons verzoek voldoet, ontvangt een sommatie (een 

zogeheten “ingebrekestelling”). Tablis Wonen start een gerechtelijke 

procedure. Via onze advocaat vragen we de rechter om een uitspraak. 

De rechter kan beslissen dat wij uw tuin op uw kosten opknappen. 

Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. In het uiterste geval kan de 

rechter u zelfs een dwangsom en/of boete opleggen. Als de rechter 

vindt dat u inderdaad in gebreke bent gebleven, betaalt u bovendien 

alle gerechtelijke en buitengewoon gerechtelijke kosten.

Op donderdag 7 april organiseerde de gemeente 
Molenlanden een woonevent speciaal voor jongeren. 
Marga en Ilse van Tablis Wonen waren er en spraken 
een aantal jonge mensen. “Het was een leuk én goed 
evenement. Veel jonge enthousiaste mensen stelden 
ons vragen over het vinden van een huurwoning in 
Molenlanden. Fijn dat we ze goed konden informeren!”

Onze wooncoaches helpen graag om financiële 
problemen te voorkomen.

Belangrijke 
telefoonnummers
Het kan gebeuren dat u ons buiten de openingstijden 
met spoed nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een gas- of 
waterlekkage of als u geen stroom heeft in de woning. 
U kunt dan ook altijd het algemene nummer bellen: 
(0184) 44 48 44. 

Buiten onze kantoortijden beantwoordt de wachtdienst 
uw vragen. Zij beoordelen met u of de melding spoed is. 
Als het geen spoed is, zet de wachtdienst uw melding 
door naar het Klantserviceteam van Tablis Wonen. Op 
de eerstvolgende werkdag nemen zij uw melding in 
behandeling. 

Zelf regelen
Niet alle reparaties of storingen hoeft u bij Tablis 
Wonen te melden. Op onze www.tabliswonen.nl/ 
ik-ben-huurder/reparatie vindt u alle actuele telefoon-
nummers. Liever een actuele reparatiekaart in uw 
meterkast? Neem dan contact met ons op, we sturen u 
dan graag een nieuwe reparatiekaart toe.

10-Hoog flats

De werkzaamheden in de appartementen zijn klaar! 
Alle 400 woningen van de Valkhof, Sperwer en Havik 
zijn duurzamer en aangesloten op het warmtenet. Nu 
gaan we verder met de entrees van de flats. De entrees 
krijgen een compleet andere uitstraling. Constructif 
gaat ook deze werkzaamheden uitvoeren. Ze starten 
met de Valkhof en na de zomervakantie met de Havik 
en de Sperwer.

Tablis Wonen vindt het belangrijk dat bewoners plezierig 
wonen in een comfortabel en energiezuinig thuis. In 
het centrum van Sliedrecht gaan we daarom aan het 
werk in een groot aantal woningen. We verbeteren 
de isolatie en we sluiten de woningen aan op het 
warmtenet Sliedrecht. Zwaluwe Bouw gaat voor ons de 
werkzaamheden uitvoeren. 

We starten in september 2022 met 134 woningen in de 
Prof. K. Onneslaan, Prof. Lorentzlaan, Rembrandtlaan, 
P.C. Hooftlaan en Dr. Schaepmanstraat.

Sliedrecht centrum
Groot onderhoud en verduurzaming 

Onkruid in de brandgangen. Eigenlijk is het de taak 
van de bewoners, maar wij begrijpen goed dat het 
best een klus is om de brandgangen met elkaar 
onkruidvrij te houden. Daarom houden wij een proef 
bij de woningen aan de Chr. Huygensstraat, A. van 
Leeuwenhoekstraat en de Prof. Van ’t Hoffstraat.  

Monique Vermeulen, wooncoach: “Wij vinden een 
plezierige woonomgeving erg belangrijk en daarom 
willen we dat de brandgangen er ook goed verzorgd 
uitzien. Ik begrijp best dat niet iedereen dat kan of er 
tijd voor heeft en daar hebben wij iets op bedacht. In 
2022 laten we het onkruid in de brandgangen bij deze 
woningen een aantal keren verwijderen door de Sociale 
Moestuin. Wij verwachten dan wel van de bewoners 
dat zij zelf hun tuinen goed verzorgen. Dat betekent dat 

Proef  brandgangen Chr. Huygensstraat

Medewerkers van de Sociale Moestuin aan het werk.

de bewoners de heg en/of schutting grenzend aan de 
brandgang goed onderhouden. Het is nog een proef, 
maar als het goed gaat kunnen we dit misschien voor 
meerdere brandgangen gaan regelen”.

Mevrouw Vermeulen huurt al 
meer dan 50 jaar een woning 
van Tablis Wonen. En dat 
vinden wij wel een felicitatie 
waard! Huismeester René 
ging op bezoek bij mevrouw 
Vermeulen en verraste haar 
met een boeket bloemen en 
een cheque ter waarde van 
€ 150. Mevrouw Vermeulen 

woont in een keurig verzorgd appartement. Ze 
vertelde ons dat ze met heel veel plezier woont in haar 
fijne thuis. “Ik ben heel blij met dit huis en heb een mooi 
uitzicht. Mijn buren zijn ook geweldig. Ze staan altijd 
voor me klaar en dat is natuurlijk heel fijn”. 

Het Bonkelaarhuis is er voor alle inwoners van 
Sliedrecht. Het Bonkelaarhuis is hét startpunt voor 
informatie, advies en ondersteuning bij vragen op 
het gebied van jeugd en gezin, zorg en welzijn en 
werk en inkomen. 

Woonzaken
Als u een huis huurt, proberen we het u zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Maar toch zijn er soms zaken die 
u zelf moet regelen. Als u dat lastig vindt of u heeft 
daar vragen over, kunt u ook bij Het Bonkelaarhuis 
terecht. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij vragen en 
problemen over een uitkering of met het invullen van 
formulieren. 

Contact met het Bonkelaarhuis
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 
uur kunt u gewoon binnenlopen in Het Bonkelaarhuis. 

Het Bonkelaarhuis in Sliedrecht 
Voor alle vragen over jeugd en gezin, zorg en welzijn en werk en inkomen

De ingang bevindt zich aan de kant van het 
parkeerplein, Bonkelaarplein 7. Meer informatie over 
Het Bonkelaarhuis vindt u op www.bonkelaarhuis.nl

U kunt ook:
● een e-mail sturen naar info@bonkelaarhuis.nl
● bellen naar (0184) 420 539 (tijdens openingstijden) 

Een aantal huurders stelde ons de vraag wanneer 
we hun woning energiezuinig maken. Een terechte 
vraag, zeker nu de prijzen van energie stijgen en 
we woningen in Nederland voor 2050 aardgasvrij 
moeten maken. 

Als eerste streven we ernaar de woningen met 
energielabel E,F of G* te verduurzamen. Dat betekent 
dat we de isolatie verbeteren en de woningen - waar dat 
mogelijk is in Sliedrecht - aansluiten op het warmtenet. 
Dat doen we in fases omdat daar tijd, arbeidskracht en 
geld voor nodig is. De afgelopen tijd maakten we al veel 
woningen duurzamer en energiezuiniger, zoals:
● 400 woningen van de 10-hoogflats in Sliedrecht
● 81 woningen  Chr. Huygensstraat en omgeving
● 55 woningen Trompstraat en omgeving
● 16 portiekflats J. Catsstraat
● 78 woningen Staatsliedenbuurt (fase 3)

In Molenlanden komt geen warmtenet. Daar zorgen we 
ervoor dat onze woningen voor 2035 energielabel B 
hebben. Tussen 2035 en 2050 bekijken we met welke 
techniek we de woningen CO2 neutraal kunnen maken. 
Dat laatste geldt voor alle woningen die niet op een 
warmtenet worden aangesloten. 

Misschien wilt u ook graag weten wanneer uw woning 
aan de beurt is. Helaas kunnen we dat nog niet exact 
zeggen. Onze prioriteit ligt nu bij de woningen met 
energielabel E, F of G. Hieronder leest u waar we in 2022 
aan het werk gaan. Zodra we weten wanneer uw woning 
aan de beurt is voor verduurzamingswerkzaamheden 
krijgt u van ons bericht. 

2022
Sliedrecht-Centrum
In september starten we met de verduurzamings-
werkzaamheden in en aan een groot aantal woningen 
in Sliedrecht Centrum. De bewoners ontvingen hier al 
bericht over.

* Het energielabel van uw woning vindt u bij de 
informatie over de woningwaardering.

Verduurzaming van de woningen

Sliedrecht
Op 23 maart organiseerden de gemeente Sliedrecht en 
het Regionaal Energieloket een online informatieavond 
voor huurders. Op www.regionaalenergieloket.nl/
sliedrecht kunt u deze bijeenkomst bekijken. Ook kunt 
u op de website een informatiepakket downloaden met 
veel tips voor u als huurder.

Meer informatie over energie besparen

Plantenbak siert 
ingang Hofstee

Sinds begin maart siert een mooie nieuwe plantenbak 
de ingang van de Hofstee. Hans, onze huismeester, 
nam het initiatief hiervoor. “De plantenbak die er stond 
was oud en was op een aantal plaatsen gescheurd. 
Daardoor droogde de beplanting snel uit en zag het 
er onverzorgd uit. Ik vond dat het tijd was voor iets 
anders. Na wat gesprekken kreeg ik groen licht en 
kon de hovenier aan het werk. Met als resultaat een 
eigentijdse plantenbak. De hovenier zorgde ervoor dat 
de beplanting zo is aangelegd dat er het hele jaar door 
groene planten staan in de bakken, soms met bloemen. 
En we hoeven ons ook geen zorgen te maken over het 
water geven. Er ligt een systeem dat ervoor zorgt dat de 
planten automatisch voldoende water krijgen. Als laatste 
werd de vlag van Sliedrecht vernieuwd. Al met al, een 
plantenbak die de woonomgeving ten goede komt”. 

Verduurzaming van 
de woningen

Voor de 
huurders van
Tablis Wonen

In deze uitgave o.a.:

Mijn Tablis Wonen

Online puzzelen

50 jaar huurder van Tablis Wonen
Huurt u ook al 50 jaar een woning 
van Tablis Wonen?
Laat ons dat dan weten, dan zetten we u natuurlijk 
ook graag in het zonnetje. Tot vorig jaar feliciteerden 
we de huurders die 50 jaar op hetzelfde adres 
woonden. Dat is dit jaar veranderd: als u in die 50 jaar 
in verschillende woningen van Tablis Wonen woonde, 
kunt u zich ook aanmelden. U kunt dit doorgeven via 
het contactformulier op Mijn Tablis Wonen. En natuurlijk 
kunt u dit ook melden bij uw huismeester of u kunt ons 
bellen of mailen.

Op 29 juli  neemt Tablis Wonen 39 huurwoningen aan 
de IJsbaan in Sliedrecht over van woningcorporatie 
Mooiland. “We zijn ervan overtuigd dat we door onze 
nabijheid en ons lokale netwerk van meerwaarde 
kunnen zijn voor deze huurders in Sliedrecht.  
We verwelkomen de bewoners van de IJsbaan als 
nieuwe huurders van Tablis Wonen en we zijn blij dat wij 
mogen zorgen voor hun woonplezier”, vertelt Liesbeth 
Marchesini.

Overname appartementen Mooiland

In de bewonersnieuwsbrief schreven we dat een 
enthousiaste bewoner, Kees Lagewaard, zich 
inzette voor de komst van een AED. Inmiddels is de 
AED geplaatst en maakt deze de omgeving meer 
hartveilig. Het is een van de allernieuwste AED’s en 
ook geschikt voor kinderreanimatie. 

Mededeling

AED Reigerlaan 
is geplaatst

Dat vindt ook een van de bewoonsters. 
“Ik vind het echt een mooie plantenbak 
en de planten staan er goed bij. En dan 

ook nog het zonnetje erbij. Heerlijk”.
 

Nieuwe bussen voor 
de Technische Dienst

 De bekende witte bussen zijn meer dan 10 jaar intensief 
gebruikt door de medewerkers van de Technische 
Dienst en waren echt aan vervanging toe.

Een frisse en schone 
buitenboel zorgt 
voor woonplezier!
Plezierig wonen betekent niet alleen wonen in een 
fijn thuis. Daar hoort ook een opgeruimde en schone 
woonomgeving bij. Natuurlijk doen wij als Tablis Wonen 
daar iets voor, maar we rekenen ook op u!

Het schoonmaken van de buitenkant van de woningen 
is een taak van de bewoners. Denk dan aan het 
schoonmaken van de ramen, kozijnen, galerijvloer en 
-plafond en de balustrade bij de voordeur. 

Mevrouw Baan houdt van een schone woonomgeving. 
Zelf zeemt ze regelmatig de ramen en houdt ze de 
balustrade goed schoon. Ook haalt ze vaak een 
plumeau langs de hekjes en een doekje langs de 
kozijnen. “Het is een kleine moeite en als je dat goed 
bijhoudt, wordt het niet zo vuil. Dan wordt het nooit 
een grote schoonmaakklus”. 

Massud: ‘’Met passie en enthousiasme werken 
wij aan het verduurzamen van de woningen. De 
veranderingen zijn nu ook buiten steeds meer 
zichtbaar. De grootste verandering aan de buitenkant 
zijn de entrees. De verwachting is dat deze einde 
van het jaar klaar zijn’’. 

Molenlanden
Huurders in Molenlanden kunnen voor meer informatie 
over energie besparen naar www.regionaal 
energieloket.nl/molenlanden. Daar is een speciale 
pagina met tips voor huurders. De gemeente 
Molenlanden start samen met Het Nieuwe Wonen een 
huis-aan-huis-actie om de bewoners te informeren 
over energiebesparende maatregelen. Op dinsdag 
24 mei spraken medewerkers van de gemeente, 
Het Nieuwe Wonen en SliM Wonen huurders uit 
Molenaarsgraaf en Brandwijk over energie besparen. 
Een aantal bewoners greep de kans aan om binnenkort 
samen met een energiecoach in hun woning te kijken 
waar nog energie bespaard kan worden. 

Bericht van SliM Wonen
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Een thuis zoeken via 
Woongaard.com nu 
met de DAK-app

Woningzoekenden die staan ingeschreven bij 
Woongaard.com, kunnen op zoek naar een passende 
huurwoning met deze nieuwe app. De app is 
gemakkelijk te downloaden via Google Play Store of 
Apple App Store. Met een pincode is snel en veilig 
inloggen heel eenvoudig. Na het inloggen verschijnt 
direct het overzicht met passende woningen waarop 
gereageerd kan worden. Zo simpel is het!

Kijkje in de wijk!
Ook dit jaar gaan we samen met Tablis Wonen de 
wijk in, we noemen dat een wijkschouw. De eerste 
wijkschouw is in de omgeving Deltalaan en Deltaborgh. 
Samen met de wooncoaches en huismeesters van 
Tablis Wonen kijken we in de wijk naar verbeterpunten, 
die met schoon, heel en veilig te maken hebben. Ook 
delen we onze wensen en ideeën met Tablis Wonen. 
Tablis Wonen gaat met dat lijstje aan het werk.
Als we in een wijk langsgaan, nodigen we de bewoners 
uit om een kop koffie te komen drinken met ons en de 
medewerkers van Tablis Wonen. Onder het genot van 
een kop koffie kunnen de bewoners hun vragen stellen.

SliM Wonen zoekt versterking binnen het 
bestuur
Vindt u het leuk om bij te dragen aan het woonplezier 
van de huurders van Tablis Wonen in Sliedrecht én 
Molenlanden? SliM Wonen zoekt een enthousiast 
bestuurslid. 
Kijk voor meer informatie op www.slimwonen.eu.

https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/Yjhpt35fTWkHNPS0kw46EuHBZ6ExugqP.html
mailto:redactie%40tabliswonen.nl?subject=

