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ALGEMEEN. 
 

Nu we terug kijken na 2 ½ jaar van beperkingen inzake de pandemie kunnen op dit moment weer geleidelijk terug naar het 

leven dat er voorheen was. Helaas blijft het virus onder ons. Vooral de ouderen onder ons en de jeugd hebben enorm te lijden 

gehad van deze beperking. De ouderen konden geen bezoek ontvangen van hun kinderen en klein kinderen maar gelukkig 

komt dit weer terug. De jeugd kan zich weer redelijk vrij bewegen.  De jeugd heeft hier onder geleden door niet aan sport te 

kunnen doen zoals de sportschool en voetballen door deze beperkingen. Vooral de  ouderen hebben het in deze tijd moeilijk 

gehad. We moeten uitkijken dat deze mensen  zich niet eenzaam gaan voelen. Nu is het onze sociale taak om met deze 

ouderen in gesprek te blijven en dingen voor hun te doen zodat ze niet weer in de eenzaamheid terug kunnen vallen. 

 

STORM 
In februari hebben we binnen 4 tot 8 dagen 3 stormen gehad. Helaas zijn er doden gevallen. 

De schade was enorm. Vooral de ouderen wisten niet wat ze moesten bij schade maar er waren buren die deze ouderen 

konden helpen met raad en daad. De bewonerscommissie heeft ook kunnen  helpen om deze ouderen de weg te 

kunnen wijzen naar de juiste instanties of te helpen de schade te melden bij Eigen Haard. Indien het weer kan voorkomen dat 

de buren de ouderen ook verder kunnen helpen zodat deze mensen niet weer terug vallen in de eenzaamheid. 

 
 GROF VUIL 

Het aanbieden van het grof vuil gaat nog steeds niet goed. Grof vuil aanbieden is van woensdagavond  21.00 uur tot 

dondermorgen 07.30 uur. We zien de bewoners hun huis gaan opknappen en dan het afval bij de container neerzetten buiten 

de tijden voor het grof vuil. Hierdoor ontstaat bij de container een hoop afval want de andere bewoners kunnen hun 

vuilniszakken niet meer in de container stoppen . het gebeurt ook dat het grof vuil in de droogloop ruimte wordt neergezet. 

Dit blijft staan en hierdoor gaan de andere bewoners dit opruimen wat niet de bedoeling is. 

 
OVERLAST ONGEDIERTE PLAAG DOOR AFVAL 
Er  wordt nog steeds voedsel in de tuin gegooid ondanks diverse verzoeken om het niet te doen. We  kunnen de etensresten in 

een vuilniszak doen en deze in de container storten. Maar wanneer deze vol zijn de vuilniszakken er niet naast zetten maar  in 

een andere container ( restafval ) te storten. Hierdoor  krijg je ook overlast van ongedierte zoals  duiven,muizen , ratten en 

ander ongedierte.  Wanneer dit het geval is dan is het moeilijk om deze plaag uit te roeien.  Men kan dan eventueel de 

vuilniszakken tijdelijk op het balcon zetten tot de container geleegd is en dan als nog de zakken er in te doen. In de tuin wordt 

momenteel ook afval gedumpt zoals papieren zakken, etens resten maar ook veel kleding. 

Momenteel komen er klachten binnen van diverse bewoners over overlast van muizen ,duiven en nog ander ongedierte. Het 

oude brood wat u overheeft kunt bij de van Mansveltschool Karel Doormanstraat 125 in de container doen 
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CONTAINERS VOOR PLASTIC , PAPIER EN REST AFVAL 
Er waren in onze buurt nieuwe containers geplaatst voor restafval,plastic en papier. De containers voor plastic is verwijderd 

en omgezet voor restafval . De container voor papier is gebleven. Het gebeurd geregeld dat men de vuilnis zakken verkeerd in 

de container ( restafval ) doet waardoor deze blokkeerd zodat deze niet meer werkt. 

Er zijn een aantal bewoners die de vuilniszakken naast de nieuwe container neerzetten omdat ze de moeite niet nemen om de 

vuilniszakken in de container te doen. Hier door komt de volgende bewoner en die denkt dan de container vol is en zet deze 

ook buiten de container neer en zodoende ontstaat hierdoor een opslag van vuilniszakken. Dit trekt ongedierte aan en vogels, 

honden en katten die de zakken openscheuren.  

Momenteel worden er vuilniszakken neergezet bij de containers voor papier. Men doet de vuilniszakken ook in de container 

voor  papier wat niet de bedoeling is. 

     

HUURTOESLAG   
Elk jaar wordt bekend gemaakt wat het maximale jaarinkomen is voor alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens en of een 

huisgenoot AOW heeft. Er zijn een paar dingen die ook bij het inkomen gerekend wordt. 

Om te zien of u recht heeft op huurtoeslag dan kunt u een proefberekening maken via de website van de belastingdienst. 

Tevens kan je hier zien wat de belastingdienst  voor criteria aanlegt van basishuur , aftoppingsgrens en huurtoeslaggrens. 

Dus is het verstandig om te kijken via de proefberekening of je er recht op hebt .Wanneer je het niet alleen kan, probeer het 

dan via diensten centrum ( gemeente), sociaal raadsman of buurtcentrum . 

 

 

ACTIVITEITEN 

In de van Mansveltschool ( Karel Doormanstraat 125 ) zijn er activiteiten voor de ouderen op maandag middag van 13.30 

uur-15.00 uur. Tevens kan men hier ook informatie krijgen over het verwijzen naar het diensten centrum ,sociaal raadsman / 

vrouw en overige diensten van de gemeente. 

 

 

Pinnen  
Zorg tijdens het pinnen in deze drukke tijd dat er niemand achter je staat om zo de pincode te kunnen afkijken. Ze stelen dan 

je pas en halen geld van je rekening en je krijgt een hoop problemen. Zorg dat u zo weinig mogelijk contant geld in huis heeft 

om een hoop problemen te voorkomen. Vooral oudere mensen zijn hier de dupe van. Deze groep is het meest kwetsbaar en 

als samenleving moeten we ze beschermen. 

 
 VEILIGHEID INZAKE INBRAAK PREVENTIE            

WIJK TEAM POLITIE 

 Doe de deur niet open voor onbekende mensen! Op dit moment is de zogenaamde “babbel truc” populair onder inbrekers. 

Zij bellen bij u aan om iets te vragen. Als het is gelukt om uw woning binnen te komen, leidt één persoon u af zodat de 

andere personen uw huis kunnen doorzoeken terwijl u het niet merkt. Wanneer ze weg gaan, kunt u diverse waardevolle 

spullen missen. Bel wanneer u bankpassen mist onmiddellijk de bank om de passen te laten blokkeren. Zo niet dan kan er 

binnen een half uur een groot bedrag van uw rekening zijn opgenomen. 

 

Zorg dat uw binnendeur met een ketting tot een bepaalde stand maar open gaat ( kierstandhouder ) of kijk door het raampje 

heen bij de deur. Dus vraag altijd een legitimatie om deze laten zien.  

Wanneer u dit als nog niet vertrouwd kan u als advies het bedrijf bellen en de naam opgeven van  deze persoon of te vragen 

of deze persoon bekend is bij deze firma. 

U moet geen telefoon nummer van deze persoon aannemen maar zelf even opzoeken. U moet wel deze persoon buiten de 

deur houden en de deur op slot doen Wanneer u dit alsnog niet vertrouwd weigert u deze persoon de toegang tot uw woning. 

Wanneer ze zich niet kunnen legitimeren of ongeduldig worden dan laat u deze persoon niet binnen en dan is het beter om de 

politie te bellen en het probleem voor te leggen . 
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Extra tips 

Wanneer u de woning verlaat , kijkt dan of er geen ramen op een kier staan.  Ook niet als u even een boodschap moet halen of 

de kinderen van school halen. Want de inbrekers hebben geen vaste werktijden. Wanneer u  op visite gaat in de avond  is het 

beste om een lamp te laten branden en doe de gordijnen dicht zodat de inbrekers de indruk krijgen dat er iemand thuis is. Men 

kan een tijdschakelaar installeren die de lampen op een bepaalde tijd gaat branden. Wanneer je het overkomt dan geef je dat 

een hoop stress dat er iemand anders in je woning is geweest en die aan je spullen heeft gezeten.  

      

 
HANDIGE TELEFOONNUMMERS 
 

WIJKBEHEERDER 

Wijkbeheerder Mirco Lietzau van Eigen Haard is bereikbaar op maandag en woensdag in het wijkkantoor aanwezig 

Bestevaerstraat 222. Spreekuur op afspraak. 

Tevens bereikbaar via mobiel nummer 06-53230262 of via e mail info@eigenhaard.nl 

 

REPARATIEVERZOEKEN.   

Reparatie verzoeken kunt u doorgeven via www.Eigenhaard.nl of telefonisch 020-6 801 801 

Weekend spoed klachten telefonisch 020-6 801 801 

 

PROBLEMEN MET VERWARMING 

Firma Breman  telefoon 0900-8212174 

 

PROBLEMEN MET RIOOLVERSTOPPINGEN  

AORC   telefoon 020-6311331 

 

GLASSCHADE 

HERMANS GLAS telefoon 020-4978608 

 

PROBLEMEN MET ELEKTRA 

SDR telefoon 020-6154 721 

 

POLITIE 

Buurtregisseur                         : tel.0900 

Spoed / heterdaad                    : tel 112 

Geen spoed wel politie            : tel 0900-8844 

Spoed / heterdaad                    : tel 112 

Geen spoed wel politie            : tel 0900-8844 

Informatie en Aangifte Doen  : tel 0900-8844 

Meld Misdaad Anoniem         : tel 0800-7000  maandag tot vrijdag 08.00 tot 24.00 uur 

Wijk agent bereiken via : www.politie.nl/wijkagenten 

Postcode invoeren en kom dan vanzelf bij de wijkagent en zie hoe deze te bereiken is via sociaal media 

 

 

BANKPAS VERLOREN / GESTOLEN BLOKKEREN VIA DE BANK 

 VANUIT NEDERLAND 

 

ABN AMRO    0900 – 0024  BUITEN WERKTIJDEN  088-2262630  

Maandag t/m vrijdag 09.00 uur – 21.00 uur  zaterdag 09.00 uur – 17.30 uur 

ING     020   – 2288800 

RABO BANK    088   – 7226767 OF JE EIGEN RABO BANK 

OVERIGE BANKEN               0800 – 0313   BANKPASSEN MELD CENTRALE 
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