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Aan Huurders van de woningbouwvereniging Beter Wonen  

Datum 6 november 2020  

Onderwerp Informatie van de Directeur-Bestuurder  

Van M.R. Lether  

 

 

Algemene Ledenvergadering 

De woningbouwvereniging wenst te voldoen aan de richtlijnen die gelden voor een 

woningbouwvereniging zoals het jaarlijks bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering met 

daarin de goedkeuring van de notulen van de vorige ledenvergadering. 

Dit jaar zal dat met de huidige maatregelen niet lukken en hebben we besloten om de vergadering te 

houden in het voorjaar of ieder ander moment in 2021 wanneer dat door de Overheid wel is 

toegestaan  

 

Corona maatregelen 

Naar aanleiding van de persconferentie 13 oktober 2020 en de verdere verscherping van de 

maatregelen met ingang van 4 november 2020, past ook Woningbouwvereniging Beter Wonen haar 

dienstverlening aan.  

 

De huidige onderzoeken die aangekondigd zijn, worden voorlopig 4 tot 6 weken opgeschort. De 

onderzoeken buitenshuis gaan wel gewoon door en de medewerkers zullen de richtlijnen van de 

Overheid aanhouden. 

 

In grote lijnen lijken de maatregelen op de maatregelen we in maart van dit jaar al hebben genomen 

dus vragen wij u om onderstaande richtlijnen te hanteren: 

  

In woningen in bewoonde staat worden alleen spoed- en urgente reparaties uitgevoerd: 

• 24 Service maakt telefonisch (in overleg met de bewoner) een inschatting of de reparatie 

spoed heeft c.q. urgent is. Zo niet, dan leggen we het reparatieverzoek vast in het systeem. 

Als de maatregelen niet meer gelden, bellen we de bewoner om een afspraak te maken om 

de reparatie uit te voeren. Zie onderaan een overzicht van reparaties met spoed of urgentie. 

• Het indienen van reparatieverzoeken via onze website (door bewoners) is niet mogelijk.  

• Alle reparaties waarvan de uitvoering nog niet is gestart, kunt u teruggeven aan 24 Service. 

Zodra er versoepeling is van de regels, worden deze opnieuw in opdracht gegeven. 

• Alle reparaties die reeds in uitvoering zijn, kunnen worden afgemaakt met inachtneming van 

de geldende coronarichtlijnen.  

  

  

Memo 
Bewoners informatiebulletin 
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In woningen in onbewoonde staat kunnen werkzaamheden doorgaan. 

  

Voor CV-onderhoud gelden de volgende aanvullende maatregelen: 

Preventief onderhoud als ook het vervangingsonderhoud wordt tot nader order opgeschort, tenzij: 

• Dat de veiligheid van de installatie en daarmee ook die van bewoners in het geding is/komt; 

• Er meldingen zijn van een gevaarlijke situatie op aangeven van bewoners (storingen); 

• Er aanwijzingen van een (potentieel) gevaarlijke situatie zijn, op aangeven van de gemeente 

en/of het Nutsbedrijf. 

NB: deze opsomming is niet limitatief. 

  

Werkzaamheden aan de buitenkant van de woning gaan gewoon door 

Denk hierbij aan werk aan het dak, groenwerkzaamheden, etc. 

  

In alle gevallen geldt dat in geval van persoonlijk contact met bewoners, de richtlijnen van het RIVM 

gelden, zoals ook eerder gecommuniceerd. 

  

Heeft u twijfels of kunt u niet werken volgens deze richtlijnen, neem dan contact op met uw 

contactpersoon bij Woningbouwvereniging Beter Wonen. 

 

De onderstaande reparaties vallen onder ‘spoed’ c.q. ‘urgent’: 

• Buitensluitingen (spoed) 

• Centrale toegangsdeuren van complexen die niet open kunnen (spoed) 

• Open delen (ramen, deuren, etc.) op de begane grond en niet kunnen sluiten (spoed) 

• Geen elektra in huis (spoed) 

• Grote waterlekkages daar waar de hoofdkraan (tijdelijk) afgesloten moet worden (spoed) 

• Gaslekkages (spoed) 

• Geen warm water (spoed) 

• Verstoppingen (spoed) 

• Onderhoud plus reparaties van installaties (zoals CV en lift) (spoed) 

• Glasspoedreparaties (spoed) 

• Reparaties in woningen in onbewoonde staat (spoed) 

• Lekkages die geleidelijk erger worden (urgent) 

 

Wij hebben een aardigheidje bijgesloten in de vorm van een sleutelhanger met het telefoonnummer 

van de onderhoudsdienst en de Woonkostenkrant. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M.R. Lether, 

Directeur - Bestuurder 

 


