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Rookmelderactie 
Woonzorg Nederland vindt het belangrijk dat u veilig woont. Zo plaatsten wij een 
aantal jaren geleden al 40.000 rookmelders in onze zelfstandige woningen.  
Per 1 juli 2022 is het ook wettelijk verplicht voor woningcorporaties om 
rookmelders in hun woningen te installeren. Daarom ontvingen veel huurders in de 
week van 23 mei een zogenoemde ‘rookmeldersbrief’.  
Dit geldt alleen voor wooncomplexen die gebouwd zijn vóór 2003. 
 
Uw complex is gebouwd na 2003 en de woningen zijn al voorzien van een 
rookmelder op stroom.   
Toch is het goed om met enige regelmaat te controleren of de aanwezige 
rookmelders naar behoren functioneren. 
 
Heeft u bovenstaande al gecheckt? Zo niet, dan vragen wij u dit alsnog te doen. Niet 
werkende of ontbrekende rookmelder(s) worden na melding bij de 
bewonersconsulent geplaatst door onze aannemers.   
 
Hebt u vragen over rookmelders? Neem dan contact op met uw bewonersconsulent. 

 

Woonzorg Thuis app in de lucht 
Goed nieuws! Ook u kunt binnenkort gebruikmaken van onze spiksplinternieuwe 
Woonzorg Thuis app. Dit is een soort programma dat u op uw mobiele telefoon of 
tablet installeert.  
 
Wat kunt u met de app? 

• Met één druk op de knop ontmoet u uw buren digitaal. Bijvoorbeeld om 

gezellig te kletsen. Af te spreken iets leuks met elkaar te doen. Of om hulp 

aan te bieden of te vragen. 

• Vers van de pers nieuws lezen over uw complex.  

• Een reparatieverzoek indienen.  

• In één oogopslag data van de inloopspreekuren in de digitale agenda zien.  
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• Direct contact opnemen met uw bewonersconsulent. 

Bent u al nieuwsgierig naar de Woonzorg Thuis app? Dan is het goed om te weten 
dat naar verwachting al onze huurders eind augustus toegang tot de Woonzorg Thuis 
app hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer uw complex? 
Wij informeren u wanneer de app in uw complex live gaat. En natuurlijk helpen wij u 
zonodig bij het installeren en gebruiken ervan.  

Veilig 
Uiteraard gaat veiligheid voor alles. Ook bij onze digitale dienstverlening. Daarom 
heeft u straks persoonlijke inloggegevens, zogenoemde inlogcodes, nodig om in de 
Woonzorg Thuis app te komen. Deze krijgt u door ons in twee aparte brieven 
toegezonden.  

Vragen?  
Heeft u nog vragen over de app? Kijk voor informatie op www.woonzorg.nl/app.  
Of stel uw vragen aan uw bewonersconsulent.  
 
Opvang Oekraïense vluchtelingen 
Ook Woonzorg Nederland levert een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen uit 
het oorlogsgeweld in Oekraïne. We zijn blij dat we dit als landelijke woningcorporatie 
kunnen doen. Daar waar mogelijk stellen we op aanvraag van gemeenten panden ter 
beschikking. Dit zijn met name leegstaande voormalige verpleeghuizen. Zoals De 
Redoute in Sas van Gent, Santvoorde in Baarn, Renselheerdt in Winschoten en 
Menterne in Wagenborgen. Binnenkort is ook in Den Haag een opvanglocatie 
beschikbaar 
 
Onderzoek woonomgeving; doet u mee? 
Is uw e-mailadres bekend bij ons? Zo ja, dan ontvangt u binnenkort een e-mail van 
onderzoeksbureau MAGIS met een link naar een vragenlijst. Via dit bericht vragen 
wij u mee te werken aan het onderzoek dat Woonzorg Nederland uitvoert in 
samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Technische Universiteit 
Eindhoven.  
 
Waar gaat het om?  
Graag horen we van u hoe u wonen en elkaar ontmoeten in uw complex ervaart. De 
resultaten van dit onderzoek gebruiken we om onze wooncomplexen zo in te richten 
dat bewoners een nog fijnere leefomgeving ervaren. Doet u mee? Als dank verloten 
wij een aantal koffie- en thee-kadopakketten. 

http://www.woonzorg.nl/app
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Complexinfo 
 

Werking voordeurslot 

Wij hebben gemerkt dat bewoners af en toe problemen ondervinden bij het openen 

van de eigen voordeur.  

Wanneer u van buiten naar binnen wilt, gebruikt u de sleutel om het slot te 

ontgrendelen. Normaal kunt u daarna de deur openen met de krukbediening.  

Soms gebeurt het dat de sleutel blijft ‘doordraaien’. In dat geval dient u eerst 1x de 

deurkruk 45 graden omhoog te bewegen. Vervolgens draait u nogmaals de sleutel 

om en drukt u de deurkruk naar beneden, waarna de deur wel opengaat. 

 

LET OP: u hoeft de sleutel nooit te gebruiken om de deur af te sluiten. Dit doet u 

door de deurkruk 10 graden en/of 45 graden omhoog te bewegen. 

 

Schoonhouden voordeuren en beplating rondom 

Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw voordeur, 

het kozijn en het gedeelte daar omheen. Dit betekent dat wij u adviseren om 

regelmatig spinrag, spinnen en vuilaanslag te verwijderen. Dit zorgt voor een nette 

uitstraling en draagt bij aan het behoud van materialen.  

 

Afvoeren balkons en galerij 

Het is belangrijk om de roosters rondom de pijpen van de hemelwaterafvoer 

regelmatig schoon te maken. Zowel aan de voorzijde van uw woning, als ook op het 

balkon. Dit zorgt ervoor dat het water goed wegloopt en het voorkomt verstoppingen. 

 

Werking afzuigkap en mechanische ventilatie 

Hiervoor verwijs ik u graag naar uw eigen website van het complex: bcdecomponist.nl.  

Met dank aan de Webredactie kunt u daar een aantal korte instructie-filmpjes bekijken, 

waarin uitleg wordt gegeven over het gebruik van de afzuigkap en de afstandsbediening 

van het ventilatiesysteem. 

 

Vragen?  
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. 
Bellen kan op werkdagen van 08.30-13.00 uur: 088 – 921 01 43 . Of stuur een mail naar 
de.componist@woonzorg.nl 
 
Vriendelijke groet, 
Arnold Pronk 
 

 


