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Schouw Eigen Haard 
Binnenkort gaat de bewonerscommissie met medewerkers van Eigen Haard door de complexen om te 
kijken waar dringend onderhoud moet plaatsvinden. Omdat we niet alles kunnen ‘schouwen’ vragen 
wij u om ons via het bijgevoegde formulier te laten weten waar wij volgens u aandacht aan moeten 
geven. Het gaat dus niet om onderhoud in uw woning want dat moet u zelf bij Eigen Haard melden 
(020-6801801of via de website www.eigenhaard.nl  
 
Inbraken 
Helaas wordt er de laatste tijd nogal wat ingebroken. Met name de keukenramen blijken een zwakke 
plek. U wordt geadviseerd die extra goed te beveiligen. Neem geen risico en voorkom inbraak door 
ervoor te zorgen dat deuren en ramen niet makkelijk geforceerd kunnen worden. 
PKVW 
In de komende maanden zal de bewonerscommissie samen met Eigen Haard en de politie extra 
aandacht geven aan het beveiligen van de woningen. Wij zetten in op het verkrijgen van het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). U krijgt hierover nog nader bericht.  
 
Legionella-bacterie 
U kunt ziek worden als u druppels waternevel inademt die besmet zijn met legionellabacteriën. De 
bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in zeer lage aantallen in de grond en in het 
(leiding)water. De Legionella-bacterie vormt een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. 
Dit kan plaatsvinden in water met een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius. Hierbij kunnen 
grote aantallen bereikt worden als het water langere tijd stilstaat. Door sterke doorstroming kan 
aangroei van de bacterie worden voorkomen.  
U kunt besmetting met de legionellabacteriën voorkomen door de kranen 5 minuten open te zetten als 
u langer dan een week geen water uit die kraan hebt gebruikt. Denk ook aan het fonteintje in het toilet! 
Komt u van vakantie terug laat dan het water 5 minuten lopen. Warmwaterkranen zo heet mogelijk (de 
douchekop liefst in een emmer water). Let ook op de tuinslang. Het water in de slang wordt warm als 
de slang in de zon hangt. Laat ook daar het water eerst 5 minuten stromen, liefst de sproeier 
gedompeld in een emmer. Dat water kunt u dan wel gebruiken voor uw planten. 
 
Afval scheiden 
Er zijn mensen die hun afval scheiden: papier, plastic, glas en overig afval. Doet u dat nog niet? Het is 
een kleine moeite en de containers staan in de buurt. Er zijn wel regels voor gescheiden afval: 
Plastic: als het een plastic verpakking is, kan het gerecycled worden. Andere plastic of kunststof 
dingen, zoals gebruiksvoorwerpen mogen niet. Speelgoed en tandenborstels zijn dus niet welkom. 
Maar drankkarton bijv. van melk, yoghurt, etc. mogen wel, evenals bier- en frisdrankblikjes, 
soepblikken en aluminium schaaltjes.  
Papier: papier en karton mogen in de container, maar geen Papier of karton met plastic of metalen 
onderdelen zoals ordners, plasticfolie dat om tijdschriften of reclamefolders zit, kunststofbinders en 
omslagen, gebruikte papieren zakdoekjes en tissues, keukenpapier, luiers, maandverband en wc-
papier, taart- en pizzadozen met vetvlekken en/of voedselresten, koffiefilters, Kartonnen koffiebekers 
(vanwege plastic- of waslaagje), drinkpakken en foto’s en fotopapier en etiketten. 
Glas: lege flessen en potjes, maar geen ruiten, spiegels, glazen, hittebestendig glas zoals 
ovenschalen en theeglazen, spaar- en ledlampen en tl-buizen (die behoren tot klein chemisch afval).  
Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl als u twijfelt of iets in de container mag.  

 


