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Voorwoord
In de vorige Volksmond gaf ik al aan dat er roerige tijden

Verderop in deze Volksmond leest u hier meer over, maar

zouden aanbreken voor Volksbelang. We staan voor

ik wil hier in ieder geval graag aangeven dat ik erg blij ben

enorme investeringen om te voldoen aan allerlei eisen

met dit resultaat. Juist omdat we nu de bewoners van de

zoals het aardgasvrij maken van alle woningen. Maar ook

Leonardusbuurt snel meer duidelijkheid kunnen geven. En

op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid in de wijken

door de samenwerking kunnen wij de rest van onze wijken

wordt veel van ons verwacht. En terecht. Maar elke euro

ook de aandacht blijven geven die ze verdienen.

kun je maar één keer uitgeven dus moet je heel verstandig
met het geld omgaan. Vandaar dat we met een ‘toekomst-

Al met al is het een drukke tijd met veel uitdagingen die

verkenning’ zijn gestart. Op allerlei gebieden voeren we

we graag samen met u aangaan. Fijn en betaalbaar wonen

gesprekken over wat de toekomst van ons vraagt. U heeft

in fijne wijken, blijft onze mooie opdracht. Ik wens u veel

daarin uiteraard een belangrijke stem. En het doet me dan

leesplezier met deze Volksmond, heel fijne feestdagen, een

ook goed om te merken dat u graag met ons meedenkt

goed begin van het nieuwe jaar en een gezond 2020!

tijdens onze bewonersavonden in De Fonkel die we samen
met de HBVV organiseren. Dank daarvoor!

Met vriendelijke groeten,
Henri van de Kerkhof

Het is duidelijk geworden dat Volksbelang de uitdagingen
van de toekomst niet alleen aankan. Samenwerking
en krachtenbundeling zijn erg belangrijk. Een prachtig
voorbeeld hiervan is de toekomstige samenwerking
met Woningbouwvereniging Bergopwaarts uit
Deurne. Dit jaar bleek dat de voltooiing van de groot
onderhoudswerkzaamheden in de Leonardusbuurt
financieel een té grote opgave voor Volksbelang zou
zijn. Daarom zijn we gesprekken gestart met andere
woningbouwcorporaties. We denken in Bergopwaarts een
goede samenwerkingspartner gevonden te hebben die het
belang van haar huurders ook altijd voorop zet.
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Plaatsvervangend directeur

Informatie

Samenwerking Volksbelang
en Bergopwaarts in de
Leonardusbuurt
Nadat in 2018 de onderhoudswerkzaamheden in de Leonardusbuurt zijn stilgelegd, is er nu meer
duidelijkheid over de toekomst. Volksbelang en Bergopwaarts slaan de handen ineen om ervoor te zorgen
dat straks alle bewoners een kwalitatief goede en betaalbare woning hebben.

In 2015 is Volksbelang gestart met het groot onderhoud

worden aan een nieuw, toekomstbestendig plan voor de

van ruim 650 woningen in de Leonardusbuurt, een aanpak

Leonardusbuurt. Wat wel al duidelijk is, is dat het project

die in totaal zeven jaar zou duren. In 2018 ontstond

in fases wordt uitgevoerd en het in totaal zo’n acht jaar zal

echter een andere werkelijkheid. De duurzaamheidseisen

duren. Volksbelang is geworteld in deze wijk met een grote

vanuit de overheid werden strenger én een deel van de

betrokkenheid bij de bewoners van de Leonardusbuurt.

Leonardusbuurt bleek een ondergrond te hebben met hier

Voor Bergopwaarts past deze stap bij de positie die de

en daar veel veen, waardoor er voorzichtigheid is geboden

woningbouwvereniging in de driehoek Deurne – Asten –

bij groot onderhoud. Volksbelang heeft toen moeten

Helmond wil en kan innemen.

besluiten de aanpak stil te leggen en op zoek te gaan naar
een nieuwe aanpak.
Samen verder
Om ervoor te zorgen dat alle bewoners in de
Leonardusbuurt een goede woning hebben, blijken grote
investeringen noodzakelijk. Te groot voor Volksbelang
alleen. Daarom heeft Volksbelang gesprekken gevoerd
met meerdere woningbouwcorporaties. Hieruit bleek dat
Bergopwaarts een uitstekende partner is. Volksbelang
gaat daarom samenwerken met Bergopwaarts, om de
krachten te bundelen en de opgave samen uit te voeren.
De samenwerking maakt beide woningbouwcorporaties
sterker. Dat vergroot de mogelijkheid op een betaalbare
woning in een fijne leefomgeving voor huurders in de regio.
Let wel: het is een samenwerking en geen fusie.
Bundeling van krachten
Bergopwaarts gaat in de Leonardusbuurt zo’n 300
woningen aanpakken, de overige woningen pakt
Volksbelang zelf op. Wat deze aanpak precies is moet het
komende halfjaar duidelijk worden. Samen met bewoners,

Tanja Liebers - van Rooy (BOW) en Henri van de Kerkhof

gemeente en andere belanghebbenden zal er gewerkt
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Wijknieuws

Een gezellige Burendag
Eind september was het dan zover: in de Jan van Eyckstraat in Jeruzalem vond de eerste Burendag plaats,
georganiseerd door bewoonster Will Corstens en enkele andere enthousiaste straatgenoten.

Will: “De aanleiding was eigenlijk dat er nieuwe bewo-

“En het was gezellig! Met koffie en gebak, die gedoneerd

ners in de straat waren komen wonen. Dan wil je graag

waren door Jan Linders, en een fijne bijdrage van het

kennismaken en hen bij de buurt betrekken. Kijk, je hoeft

Oranjefonds en Volksbelang, hebben we ons van 11.00

niet elke dag bij elkaar over de vloer te komen, maar

tot 13.00 uur uitstekend vermaakt. Helaas zat het weer

een vriendelijk contact is toch belangrijk. Dat maakt het

wat tegen. En daardoor was de opkomst ook wat lager

wel zo gezellig in de straat. Weet je, ik heb samen met

dan verwacht, maar we waren zeker niet ontevreden! Het

wat anderen zeven jaar de buurtvereniging getrokken,

smaakt in ieder geval naar meer. We zijn nu al plannen

maar jammer genoeg was daar nog weinig animo meer

aan het maken om een nieuwe Burendag te organiseren.

voor. Dus die is helaas ‘ter ziele’ gegaan. Dat is eigenlijk

In de zomer van 2020 zodat we meer kans hebben op

doodzonde en het begon weer te kriebelen. Met deze

beter weer en waarschijnlijk op wat grotere schaal. Hoe

Burendag als resultaat.”

meer zielen, hoe meer vreugd!”

Nóg fijner wonen in Jeruzalem
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In januari 2020 wordt gestart met het energiezuinig ma-

veiligheidsmaatregelen getroffen. De voordeuren krijgen

ken van 102 woningen in de buurt Jeruzalem. Door deze

een spion, er worden rookmelders geplaatst en er wordt

werkzaamheden worden de woningen weer volledig bij

aan de voor- en achterzijde van de woningen verlichting

de tijd gebracht waardoor het wooncomfort duidelijk zal

aangebracht. De bewoners zijn uitgebreid geïnformeerd

verbeteren en het energieverbruik zal dalen. De vloeren

en er is een woning beschikbaar waar ze terecht kunnen

en muren worden geïsoleerd, waar nodig worden nieuwe

voor vragen en advies.. Het merendeel reageerde positief

HR-ketels geplaatst en er wordt mechanische ventilatie

dat de woningen behouden blijven en gaan voldoen aan

aangebracht in de badkamer, keuken en het toilet om

de eisen van deze tijd. Naar verwachting zullen de werk-

het wooncomfort te verbeteren. Ook worden er diverse

zaamheden in april afgerond zijn.

Wijknieuws

Sinterklaas op bezoek!
De bewonerscommissie in de wijk Bloem- en Paardenvelden spant zich graag in voor de saamhorigheid, veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Elk jaar worden meerdere
activiteiten voor jong en oud georganiseerd zoals een
Sinterklaasviering. Ook dit jaar weer. Op 23 november
kwamen 50 kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s
naar zorgcentrum de Pannehoeve om Sint en zijn Pieten
te verwelkomen. Wat een belangstelling! En dan te
bedenken dat er ook nog ‘een wachtlijst’ was omdat er
niet meer mensen in de zaal konden.
Het werd een dolle boel toen de Hoofd-Piet binnenkwam
en constateerde dat de zaal maar karig versierd was.
Direct gingen de kinderen enthousiast aan de slag en
toverden de ruimte om tot een echte Sinterklaaskamer.
Toen de Sint binnenkwam was hij dan ook vol lof over de
mooie versieringen. Vervolgens nam hij alle tijd om ieder
kind toe te spreken. En nadat ze allemaal lekker hadden
gedronken en een snoepzak en chocoladeletter hadden
gekregen, werd de Sint weer uitgezwaaid. Het was een
geweldig feest!

TIP! Voorkom overlast
van muizen
Zeker als het wat kouder wordt, kan de overlast van

1. Strooi geen voedselresten buiten.

muizen in huis toenemen. U kunt er niet altijd alles aan

2. Zet geen vuilniszakken en ander afval buiten.

doen, maar wel maatregelen nemen om de kans op

3. Zet vogel-/honden-/konijnenvoer afgesloten weg.

overlast verkleinen.

4. Laat geen voer rondom een kooi liggen.

Voorkomen is in ieder

5. Zorg dat vogelvoer in de winterdag niet

geval beter dan bestrijden.

toegankelijk voor muizen is.
6. Als u bij u in de wijk voedselresten ziet liggen,
ruim deze dan op.
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Tip

TIP! De gotendag…
De herfst is alweer voorbij en de bomen zijn kaal.

Samen is de klus zo geklaard en een kopje koffie

Het meeste blad zal op de grond zijn gevallen en

daarna maakt het nog gezellig ook. Kortom:

inmiddels opgeveegd. Maar ook in de dakgoot of

organiseer een leuke gotendag! Loopt u tegen

op het platte dak (van de dakkapel) ligt veel blad.

problemen aan bij het schoonhouden van de goten

En dat kan problemen opleveren! Als de dakgoot en

en platte daken? Bel dan gerust met Volksbelang. We

regenpijp verstopt raken door bladeren en ander vuil,

denken graag met u mee.

kan dat leiden tot lekkages en bijkomende schade in
huis. Dat is natuurlijk erg vervelend, zeker omdat u zelf
verantwoordelijk bent voor deze schade. Als huurder
bent u namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de
dakgoten en platte daken schoon gehouden worden.
Dat is niet altijd even gemakkelijk, dat begrijpen we.
En als u uw gedeelte van de goot hebt
schoongemaakt, maar een aantal bewoners uit
hetzelfde woningblok niet, kunnen er alsnog
problemen ontstaan. Bespreek dit met elkaar. Zijn
er ‘helden’ die de ladder op durven? Is er een ladder
beschikbaar? Zijn er (oudere) buurtgenoten die hierbij
hulp nodig hebben?

Glasvezel in Helmond
Zoals u ongetwijfeld weet, zorgt de gemeente Helmond van 2019 tot en met 2021 voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk in heel de gemeente. Hiervoor is een nieuwe organisatie opgericht: Glasvezel Helmond B.V. Glasvezel is
de modernste, snelste en meest energiezuinige verbinding voor internet, televisie, telefonie en overige digitale diensten. En
de gemeente wil dat iedereen gebruik moet kunnen maken van snel internet tegen betaalbare prijzen. De aanleg van het
glasvezelnetwerk gebeurt per wijk. Bewoners worden uitgebreid geïnformeerd als hun wijk aan de beurt is. Op de website
www.glasvezelhelmond.nl vindt u allerlei informatie over de aanleg en voordelen van het netwerk.
Volksbelang ziet grote voordelen in de aanleg van glasvezel. Dankzij de glasvezel kunnen mensen bijvoorbeeld langer
en veiliger thuis wonen. Dat blijkt uit de projecten Leefsamen en Altijd Thuis die in Brouwhuis, Rijpelberg en Stiphout
zijn gestart. Slimme rookmelders, signaleren een beginnende brand, raam- en deurcontacten detecteren een inbraak,
bewegingssensoren registreren als er langere tijd geen beweging in huis is en een paniekknop kan worden ingedrukt in
geval van een noodsituatie. Al deze signalen worden via de glasvezel supersnel doorgegeven aan de juiste instantie.
Zo zullen er steeds meer diensten beschikbaar komen. Volksbelang werkt daarom graag mee als u besluit om uw woning
te laten aansluiten op het netwerk. Let wel: dat is uw eigen keuze en zeker geen verplichting!
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Interview

Paul Teeuwen op ’t Benkske
Tijdens de bewonersavonden kwam ter sprake dat bewoners zich konden storen aan het slechte onderhoud van sommige voortuinen en de weinig sociale contacten in de wijk. Dat zijn dus echt punten die de
aandacht verdienen. Een aantal bewoners droeg een leuke en simpele oplossing aan: zet een benkske in de
voortuin! En een nieuwe rubriek voor de Volksmond was geboren: ’t Benkske!

In deze editie gaat Paul Teeuwen ervoor zitten. Paul: “Ja,

de buren gerepareerd. Dat kwam toevallig zo ter sprake

dat was wel grappig. We zeiden ‘Weinig sociale contac-

op ’t Benkske bij een kop koffie. Die dame had natuurlijk

ten? Ha, we zitten op ons benkske en weten zo alles van

nooit bij me aangebeld om te vragen of ik dat wilde doen.

de buurt. Zeg maar: ik buurt op ’t Benkske met m’n buren.

Je hoort ook veel eerder als bijvoorbeeld ouderen in de

En zo is het.”

wijk een probleem hebben en tijdelijk wat extra hulp
nodig hebben. Ik zeg maar zo, als je elkaar kunt helpen

Benkske doorgeven

moet je het doen. Is toch een kleine moeite als je voor

“Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Vroeger

iemand een keer boodschappen meebrengt? Ik ben toch

zat bijna iedereen in de voortuin, maar dat is niet meer.

in die winkel. En laten we wel zijn: het is ook veel gezel-

Bijna alles vindt plaats achter de voordeur. Maar als je in

liger op deze manier. Je hoeft geen vrienden van elkaar te

je tuintje zit, zeg je elkaar weer gedag en knoop je mak-

worden, maar je moet wel met elkaar door de voordeur

kelijker een praatje aan. En dat kan over van alles gaan!

kunnen. Met kleine dingen vergroot je dus duidelijk de

Zo leer je elkaar wat beter kennen en weet je wat er bij

leefbaarheid in de wijk. Ben ook wel benieuwd wat andere

iedereen leeft. Je kunt elkaars zorgen delen en mogelijk

bewoners hierover te zeggen hebben. Daarom geef ik

samen oplossingen verzinnen. Je spreekt elkaar gewoon

’t Benkske graag door aan Thea van Lieshout.”

makkelijker aan. Laatst heb ik nog een poort van één van
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Timmerservice komt graag
bij de mensen thuis
Carl van der Vleuten is in 1998 met zijn eigen bedrijf gestart. Sinds 2010 is hij vaste partner van Volksbelang en
voert onderhoudswerkzaamheden uit. Met plezier!
Carl: “Eigenlijk kom ik al vanaf mijn zestiende jaar in de wijk,
bij de mensen thuis. En ik geniet nog elke dag van mijn werk.
Het is heel afwisselend want ik verzorg alle voorkomende
onderhoudswerkzaamheden. Van timmerwerk tot stucwerk,
van loodgieterswerk tot tegelwerk. Daarnaast ben ik een
erkend PKVW-bedrijf (Politie Keurmerk Veilig Wonen) en
wordt dus ingeschakeld wanneer een woning voorzien moet
worden van veilig hang- en sluitwerk. Een andere specialiteit
van me is het vervangen van dakramen. Ik ben namelijk
Velux-montagepartner. Zoals ik zeg, heel afwisselend.”
“Daarnaast vind ik het ontzettend leuk om contact te hebben met al die verschillende bewoners. De meeste mensen
vinden het ook fijn als ik kom. Ik repareer tenslotte ‘een ongemak’ of maak de woning mooier, comfortabeler of veiliger.
Ja, het is gewoon heel dankbaar werk en als eigen baas heb

Carl van der Vleuten

ik alle vrijheid. Beter kan toch niet?”

Let op!
Laat niet zomaar een aannemer binnen
Als er werkzaamheden in of aan uw woning uitgevoerd moeten worden, laat Volksbelang u dat van tevoren weten, wanneer
en door wie deze zullen worden uitgevoerd. Als er op een ander moment een andere aannemer bij u op de stoep staat, kan
het zijn dat iemand u probeert op te lichten. Als u twijfelt, bel dan met Volksbelang! Momenteel is Volksbelang overigens
bezig om identiteitspasjes voor de medewerkers te ontwikkelen zodat zij zich altijd kunnen legitimeren.
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TIP! Zo bespaar je
energie
Volksbelang vindt het belangrijk om de woningen zo energiezuinig mogelijk te maken. Dat is niet
alleen vanwege de klimaatverandering noodzakelijk, maar zorgt er ook voor dat het wooncomfort
stijgt en de energiekosten dalen. Isoleren, dubbel glas en Hr-ketels leveren veel besparing op. Maar
energiebesparende maatregelen die u zelf kunt nemen, zijn zeker zo belangrijk. U zult er versteld van
staan hoeveel gas en elektriciteit ongemerkt ‘wegsijpelt’. En met wat eenvoudige maatregelen kunt u
dit voorkomen:

•

Gloeilampen vervangen door ledlampen.

•

De thermostaat een graadje lager zetten.

•

Op lagere temperatuur wassen.

•

De droger minder vaak gebruiken.

•

Oude apparaten op tijd vervangen voor energiezuinige apparaten.

•

Computer en televisie uitzetten in plaats in de stand-by stand te laten staan.

•

Opladers uit het stopcontact halen als ze niet worden gebruikt (ook voor de brandveiligheid).

•

De vriezer op tijd ontdooien en schoonmaken.

•

Een thermoskan gebruiken in plaats van het warmhoudplaatje van het koffiezetapparaat.

•

Wat korter douchen (dat scheelt veel water én gas om het water te verwarmen).

•

De verwarming in ruimtes (zoals slaapkamer) die niet gebruikt wordt uitzetten.
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Frank en Wout met pensioen
Onze opzichters Wout Vulders en Frank Kuijpers gaan genieten van hun welverdiende pensioen!
Wout heeft een werkzaam leven van 51(!) jaar achter de rug en Frank vierde onlangs zijn 40-jarig jubileum. Het zijn twee graag geziene gezichten van Volksbelang in de wijk die we zullen gaan missen.
Voor Frank zal de overgang niet zo heel groot zijn: “Nee, ik ben er al aan gewend om thuis te zijn, want helaas
heb ik twee jaar geleden mijn werk moeten neerleggen wegens ziekte. Dat vond ik erg jammer, want ik heb altijd
graag gewerkt bij Volksbelang.”
Veelzijdig en verantwoordelijk

Genoeg te doen

“Ik ben in 1979 begonnen bij Volksbelang als loodgieter.

“En nu? Ja, ik ga dus eigenlijk door met m’n leventje van

Op aanraden van mijn vader. Die werkte toen ook bij

de afgelopen jaren. Ik verveel me niet! Ik heb genoeg

Volksbelang en hij zei ‘Daar zit je nooit verkeerd’. Nou,

hobby’s zoals mijn vogels en de tuin. En ik blijf in contact

dat is wel gebleken. In die tijd werkten we nog met een

met de collega’s van Volksbelang. De oude werkplaats

eigen onderhoudsdienst van zo’n dertien man en ik werd

is namelijk een activiteitenruimte geworden die ik een

opgeleid als allround medewerker. Dus ik voerde uiteinde-

paar keer per jaar ombouw in een bepaalde sfeer. Dan

lijk bijna al het klein onderhoud uit: timmerwerk, stucwerk,

is het weer een skihut of een strandtent en nu gaan we

metselen, loodgietersklussen en elektra. In 2004 werd het

de ruimte natuurlijk in kerstsfeer brengen. Ja, ik blijf m’n

onderhoudswerk uitbesteed naar aannemers en werd ik

gezicht laten zien!”

opzichter. En die baan is me altijd erg goed bevallen, ja, ik
heb altijd graag gewerkt. Het onderhoudswerk was leuk,

Gelukkig maar Frank! Volksbelang wenst jou en Wout alle

maar de extra verantwoordelijkheid die ik als opzichter

goeds en we bedanken jullie voor de vele jaren trouwe

had, maakte het werk nog interessanter. Ik bleef de con-

dienst.

tacten met de bewoners houden en kreeg meer contact
met de collega’s op kantoor. Het werk verschoof van mijn
handen naar mijn hoofd kun je zeggen.”
Fijne contacten
“Ja, die contacten mis ik nog wel het meest. Ik vond het
heerlijk om bij de mensen op bezoek te gaan en ze uit te
leggen welke werkzaamheden we gingen verrichten of
nieuwe bewoners te vertellen hoe de verwarmingsketel of
zonnepanelen werkten. Wat dat betreft is er veel veranderd. We zijn de bewoners duidelijk als klant gaan zien.
We doen ons best om onze bewoners een fijne, kwalitatief
goede en betaalbare woning te bieden. Ook is er veel
meer overleg met de bewoners. Wat zijn hun wensen en
zorgen, ook op het gebied van leefbaarheid. Het was erg
mooi om mee te werken aan die verandering.”

Frank en zijn vrouw Yvonne
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Puzzel

Prijspuzzel
Maak kans op een Hellemond Gift cadeaubon t.w.v. € 15,-.
Los de woordzoeker op en breng de letters die overblijven over naar
de vakjes onder de puzzel. Samen vormen deze letters een zin. Stuur uw
oplossing vóór 15 januari 2020 naar oplossing@volksbelanghelmond.nl.
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woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Vul hieronder de gevonden zin in.
........................................................................................................................
Winnaar van de rebus in de vorige Volksmond was de heer Bert Cuypers. Van harte gefeliciteerd!
De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
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Onderhoud in 2020

Contactgegevens
Molenstraat 83 | Postbus 276 | 5700 AG Helmond

Schilderwerk

Keuring en onderhoud installaties

Adressen: Van Hoofstraat 62 t/m 74 (even)

Om het jaar dan wel om de twee jaar vindt er een

		

Hemelrijksdijkje 22 t/m 56 (even)

inspectie, keuring en/of onderhoud plaats aan de

		

Anne Frankplein 2 t/m 28 (even)

installaties binnen de complexen.

		

Dijksestraat 87 t/m 97 (oneven)

De jaarlijkse keuring/het jaarlijks onderhoud heeft

Openingstijden

		

Titus Brandsmastraat 1 – 3 – 5 – 7

betrekking op de volgende installaties:

Maandag t/m donderdag:

		

Uithoornseweg 12 – 14 – 16

		

Jan van der Spekstraat 8A – 8B

- keuring van de liftinstallaties;

		

Jan Stevensstraat 97 t/m 105 (oneven)

- inspectie en schoonmaak van cv installaties met

		

Driestipstraat 7 t/m 29 en 8 t/m 18

		

Zuidende 45 t/m 49C

		

Dijksestraat 78 t/m 140

drukverhogingsinstallaties, liftinstallaties, 		

		

Kolkmanstraat 8 t/m 34

elektrische roldeuren, brandblusmiddelen, 		

		

Willem Beringsstraat 35 – 46 – 102 – 107

vuilwaterpompen, automatische deuren en 		

		

Willem Prinzenstraat 124 t/m 160

hekwerken.

		

Zonnehofstraat 1 t/m 15 en 2 t/m 52

		

Kluisstraat 2 t/m 12 (even)

De tweejaarlijkse keuring/het tweejaarlijks

		

Zuidende 28

onderhoud heeft betrekking op de volgende

		

Berkenheuveldreef 1 t/m 29 (oneven)

installaties:

		

Springendaldreef 2 t/m 30 (oneven)

		

Eerdedreef 1 – 3

		

Sandenburglaan 6 – 8

een gesloten systeem. In 2020 komen de 		

		

Lithoyenseweg 1A1 t/m 1B13

adressen aan de beurt, waarvan de vorige 		

T: (0492) 53 88 15
E: info@volksbelanghelmond.nl
I: volksbelanghelmond.nl

van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

een open systeem inclusief CO meting;
- onderhoud aan brandmeldingsinstallaties, 		

- inspectie en schoonmaak van cv installaties met

inspectie in 2018 heeft plaatsgevonden.

Grote onderhoudswerkzaamheden

Vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur
Klachten, meldingen, reparatieverzoeken
Bel: (0492) 53 88 15

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN
Volksbelang is gesloten op 25, 26 en 27 december 2019 en op
1 januari 2020. Spoedeisende reparatieverzoeken kunt u altijd
melden via telefoonnummer (0492) 53 88 15.
Voorbeelden van spoedeisende reparatieverzoeken:
• ernstige lekkage waarbij wateroverlast wordt veroorzaakt;
• uitvallen van de centrale verwarming;
• gebroken ruit(en) in de woning waardoor een gevaarlijke
situatie ontstaat;
• inbraak en andere calamiteiten.

Haverveld 1e fase
Werkzaamheden: Het voegwerk van de
schoorstenen wordt vervangen.

COLOFON
Kolkmanstraat 1 t/m 27 (oneven) en 2 t/m 6 (even)
Werkzaamheden: De dakramen worden vervangen.

Wij wensen u fijne
feestdagen en
een gelukkig 2020
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