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Update corona 

Helaas nemen de besmettingscijfers van 

corona weer toe. De overheid roept 

nadrukkelijk op om de corona-

maatregelen op te volgen.  

 

De volgende zaken gelden voor ons 

allemaal: 

 

 Houd 1,5 meter afstand 

 Was vaak uw handen  

 Heeft u klachten? Laat u testen en 

blijf thuis  

 Bij bezoek thuis geldt: maximaal  

3 personen op bezoek 

 Vermijd (te) drukke plekken 

 Alleen samen 

krijgen we corona onder 

controle! 

 

 

Aangepaste dienstverlening 

Per 29 september hanteert de 

Rijksoverheid nieuwe maatregelen, die 

erop gericht zijn om de kans op grote 

drukte en het aantal sociale 

contactmomenten tussen mensen te 

beperken. Preventie en 

veiligheid gaan voor alles. Vanuit 

Woonzorg Nederland volgen we de 

nieuwe richtlijnen uiteraard op. Dat 

betekent het volgende voor onze 

dienstverlening: 

 

Contact bewonersconsulent 

Ik ben alleen bij noodzaak aanwezig in 

de Componist. Dit neemt niet weg, dat ik 

wel bereikbaar ben. U kunt mij 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.  
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In deze nieuwsbrief vertel ik u 

meer over onder andere  

 de aangepaste 

dienstverlening door corona 

 legionella preventie 

 ventilatie  



 

Ik beantwoord uw vragen graag! 

 

Gebruik ontmoetingsruimtes 

Het is helaas noodzakelijk om het 

ontmoeten tot een minimum te 

beperken. We raden daarom af om de 

algemene ruimtes en recreatiezalen te 

gebruiken.  

 

Onderhoud 

Onderhoud en reparatieverzoeken gaan 

door waar mogelijk én op gepaste 

afstand. Er zijn goede afspraken 

gemaakt met onze huisaannemers om 

uw en onze veiligheid te borgen: 

  

 De bedrijven volgen de richtlijnen van 

het RIVM en de overheid.  

 Tijdens het uitvoeren van de 

werkzaamheden draagt de 

werknemer een mondkapje.  

 De werknemer volgt de 

registratierichtlijn en noteert uw naam, 

contactgegevens en moment van 

werkzaamheden. 

 

Schoonmaak 

De schoonmaak blijft uitgevoerd worden 

in uw wooncomplex. Ook deze 

medewerkers dragen een mondkapje bij 

het doen van hun werk.  

 

Gebruik lift 

Niet meer dan 1 tot 2 personen tegelijk 

in de lift. Houd 1,5 meter afstand.  

Bedien de liftknopjes zo min mogelijk 

met de blote handen, maar doe dat 

bijvoorbeeld met je huissleutel.  

Geen leuningen met blote handen 

aanraken of er op steunen.  

Als het even kan niet 

hoesten en/of niezen in de 

lift. 

 

 

Ventilatie 

U heeft het misschien wel op tv gezien of 

gelezen in de krant: In de landelijke 

media vindt op dit moment een discussie 

plaats over de rol van ventilatiesystemen 

in het verspreiden van het coronavirus. 

Het roept bij veel mensen vragen op, 

misschien ook bij u als huurder. Dat 

begrijp ik heel goed en daarom wil ik u 

informeren over wat Woonzorg 

Nederland al gedaan heeft en doet met 

ventilatiesystemen in haar gebouwen. 

Woonzorg Nederland volgt in alle 

wooncomplexen de geldende richtlijnen 

van de Rijksoverheid voor 

ventilatiesystemen. Direct na de Corona-

uitbraak hebben we aanbevelingen van 

het Corona Expert panel van o.a. TNO 

met onze onderhoudsbedrijven gedeeld 

en hen gevraagd eventuele 

aanpassingen door te voeren.  

Mijn collega’s van onderhoud volgen de 

verdere ontwikkelingen op de voet. Zij 

werken hierbij samen met het Corona 

expert panel. Als in de toekomst nieuwe, 

technische aanbevelingen volgen voor 

uw woning of woongebouw, voeren onze 

aannemers deze door. Ik informeer u 

dan tijdig hierover. Heeft u vragen? Stel 

ze mij gerust. 

Vragen?  

Heeft u vragen over de inhoud van deze 

nieuwsbrief? Stel ze gerust. Op onze 

website www.woonzorg.nl/corona vindt u 

ook informatie over dit onderwerp.  

 

Hartelijke groet, 

 

Arnold Pronk 

Bewonersconsulent 
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