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Aanwezigheid bewonersconsulent 

De afgelopen periode was uw 

bewonersconsulent minder aanwezig 

op uw wooncomplex. Preventie en 

veiligheid gaan voor alles.  

Onze medewerkers, dus ook de 

bewonersconsulenten, werken in ieder 

geval tot en met 31 december zoveel 

mogelijk vanuit huis - tenzij er 

noodzaak is om toch naar 

uw wooncomplex te 

komen.  

Er worden geen huisbezoeken 

afgelegd door de bewonersconsulent.  

  

Bellen of mailen 

Heeft u een vraag? U kunt de 

bewonersconsulent natuurlijk altijd 

bellen of mailen. Bellen kan op 

werkdagen van 08.30-13.00 uur:   

088 - 921 01 43.  

Of stuur een mail naar 

de.componist@woonzorg.nl  

 

Corona update 
Nieuwsbrief Woonzorg Nederland – sept 2020 

 

Mark Rutte heeft het al meerdere 

malen gezegd: Corona heeft ons 

nog niet verlaten. Het is 

belangrijk om samen scherp te 

blijven op de maatregelen, ook in 

uw wooncomplex. Wat betekent 

dit voor u? In deze nieuwsbrief 

vertellen wij u hier graag meer 

over. 



   

Geen spreekuur op locatie 

Zoals eerder is gecommuniceerd 

worden er geen spreekuren gehouden 

op het complex. De telefonische 

bereikbaarheid is onveranderd.  

 

Onderhoud 

We voeren sinds maandag 29 juni 

weer onderhoudswerkzaamheden en 

reparatieverzoeken uit. Dit blijven we 

doen waar mogelijk én op gepaste 

afstand. We hebben goede afspraken 

gemaakt om uw en onze veiligheid te 

borgen. Uiteraard volgen we de 

richtlijnen van het RIVM en de 

overheid.  

 

Ventilatie 

In de landelijke media vindt op dit 

moment een discussie plaats over de 

rol van ventilatiesystemen in het 

verspreiden van het coronavirus. 

Uiteraard volgen wij de 

geldende richtlijnen van de 

Rijksoverheid voor ventilatiesystemen.  

 

Direct na de Corona-uitbraak hebben 

we ons laten adviseren door externe 

experts over het voorkomen van de 

verspreiding van het 

coronavirus in relatie tot 

het gebruik van 

ventilatiesystemen in 

(zorg)gebouwen. De aanbevelingen 

voor (zorg)gebouwen met en zonder 

coronabesmettingen, die hieruit 

volgden, zijn direct met 

zorginstellingen en 

onderhoudsbedrijven gedeeld. 

Aanbevolen technische aanpassingen 

zijn uitgevoerd. 

Om meer duidelijkheid in de nu 

lopende discussie te krijgen, hebben 

wij weer extra advies gevraagd bij TNO 

en onze brancheorganisatie Aedes. Als 

hieruit technische aanbevelingen 

volgen, voeren wij deze door. We 

houden u hiervan uiteraard op de 

hoogte. 

Gemeenschappelijke ruimtes 

Het veilig gebruiken van de 

gemeenschappelijke ruimtes is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Bewoners van de Componist zijn zelf 

verantwoordelijk voor het naleven van 

de regels door henzelf én hun 

mogelijke bezoekers. Woonzorg 

Nederland organiseert geen 

evenementen in uw wooncomplex, 

tenzij strikt noodzakelijk.  

 

Gebruik ontmoetingsruimtes 

We vinden het belangrijk dat onze 

bewoners kunnen samenkomen en 

weer gezellig bij activiteiten kunnen 

aansluiten. Daarom zijn wij druk bezig 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen


   

met het voorbereiden van de 

ontmoetingsruimtes op de 1,5 meter 

samenleving. Per ruimte wordt 

gekeken hoeveel mensen er maximaal 

tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. We 

volgen hierbij de richtlijnen van de 

overheid en het RIVM en stemmen dit 

af met de GGD. Echter, in ieder 

complex zijn de ontmoetingsruimtes 

verschillend. Hierdoor is maatwerk 

noodzakelijk. Het is dus mogelijk dat er 

ontmoetingsruimtes zijn die nog niet 

worden opengesteld. 

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor De 

Dirigent. Zeker nu er geen activiteiten 

commissie meer aanwezig is in het 

complex. 

 

Bedankt 

Woonzorg maakt van deze 

gelegenheid gebruik om hiermee 

Christy en Hans nogmaals te 

bedanken voor hun geleverde 

inspanningen, de vele uren inzet en 

enthousiasme bij het organiseren van 

een diversiteit aan activiteiten en leuke 

uitjes. Wij weten zeker dat dit door 

zeer veel bewoners is gewaardeerd! 

 

 

 

 

 

 

Overig nieuws 

Grofvuil  

Heeft u grofvuil en kunt u uw grofvuil 

niet zelf wegbrengen?  

Zet het dan niet in de containerruimte, 

maar maak een afspraak met de 

gemeente Den Haag om het gratis te 

laten ophalen. Telefoonnummer 

grofvuillijn 070-366 08 08 

 

Voeren van vogels  

Nogmaals een dringende oproep: 

gelieve geen brood en andere 

etensresten vanaf het balkon naar 

beneden te gooien. Het trekt niet 

alleen vogels aan die voor overlast 

zorgen, maar ook ander ongedierte.  

 

Vragen?  

Heeft u vragen over de inhoud van 

deze nieuwsbrief? Stel ze gerust.  

U kunt ons bellen op 088 – 921 01 43  

op werkdagen van 08.30-13.00 uur of 

mail naar de.componist@woonzorg.nl  

Op onze website 

www.woonzorg.nl/corona vindt u ook 

informatie over dit onderwerp.  
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