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Voorwoord
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 
Stichting Humanitas Huisvesting

Sinds begin dit jaar heeft woningcorporatie Stichting 
Humanitas Huisvesting (SHH) haar eigen werk-
organisatie met eigen medewerkers, bestuur en Raad 
van Commissarissen. Tot eind vorig jaar was er een 
gezamenlijk bestuur en een gezamenlijke Raad van 
Commissarissen met Humanitas zorg, en werd het 
beheer van de woningen gedaan door de mede-
werkers van woningcorporatie BVOW. Nu doen we 
alles zelf; het beheer van de woningen en gebouwen 
en natuurlijk ook de communicatie naar u. Wel is onze 
organisatie tijdelijk bij BVOW gehuisvest. Daarom 
hebben we hetzelfde bezoekadres. 

Door alle veranderingen vanuit de nieuwe Woning-
wet speelt er veel bij woningcorporaties, en ook bij 
onze organisatie. Wij houden u daarvan graag op de 
hoogte. Daarom ontvangt u voortaan enkele malen 
per jaar een nieuwsbrief van ons. Ik wens u veel 
leesplezier toe.

Rob van Oostveen, directeur-bestuurder
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Ontstoppingsabonnement 

Heeft u een verstopt toilet, een verstopte douche-
afvoer, keukenafvoer, hemelwaterafvoer of een 
verstopte wastafel? Dan kunt u vanaf heden 
bellen met Riool Reinigings Service Nederland BV 
(RRS) waarmee wij een contract hebben afgeslo-
ten. Zij komen dan de verstopping verhelpen. 
Het telefoonnummer van RRS is 010 - 292 14 14 
en zij zijn 24 uur per dag te bereiken. 
 
RRS komt gratis als u hiervoor met ons een abon-
nement afsluit. Een abonnement kost € 1,- per 
maand. Dit bedrag komt bij uw servicekosten. 
Wilt u een abonnement aanvragen? Neem dan 
contact op met ons Woonbureau op 010 - 310 03 
93 of per e-mail via: 
woonbureau@humanitashuisvesting.nl.
RRS controleert bij een telefoontje of de bewoner 
een abonnement heeft. Indien dit niet het geval is 
dan zijn de kosten voor de bewoner zelf. 

Vervangen voordeursloten  
Bergwegplantsoen

Binnenkort worden er onderhoudswerkzaam-
heden gedaan aan de voordeuren van het Berg-
wegplantsoen. Het gaat om het vervangen van 
het dag- en nachtslot, het deurbeslag en de 
profielcilinder van de voordeur. Het doel is de 
voordeuren beter te beschermen tegen inbraak. 
De voordeuren die al aan de veiligheidseisen vol-
doen, worden niet vervangen. 
Als uw slot vervangen moet worden dan ont-
vangt u hierover een brief van ons met daarin alle 
informatie en ook wanneer de werkzaamheden 
uitgevoerd gaan worden. 
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Sinds kort heeft Stichting Humani-
tas Huisvesting haar eigen website. 

www.humanitashuisvesting.nl 

De website is in de eerste plaats 
gericht op onze dienstverlening 
met u als huurder. Zo vindt u er 
informatie over de huurprijs, over 
het opzeggen van uw huur, hoe 
u online reparatieverzoeken kunt 
indienen of aanvragen kunt doen 
om zelf iets aan uw woning aan te 
passen. 

Woningzoekenden
Ook woningzoekenden kunnen 
terecht op de website voor een 
actueel aanbod van onze (sociale)
huurwoningen. De website is 
gekoppeld aan het Woonnet Rijn-
mond.

Opmerkingen? 
Heeft u vragen over de website of 
wilt u suggesties doen voor verbe-
teringen? Die ontvangen wij graag 
via: info@humanitashuisvesting.nl

Nog niet elk wooncomplex van 
Humanitas Huisvesting beschikt 
over een bewonerscommissie. 
Daarom ontvangen de bewoners 
van die complexen binnenkort een 
brief van Humanitas Huisvesting 
met daarbij een formulier waarmee 
zij zich kunnen aanmelden om een 
bewonerscommissie op te richten.  

Humanitas Huisvesting hecht er 
waarde aan dat er in ieder complex 
een bewonerscommissie actief is. 
Een bewonerscommissie heeft een 

Spreekuren
 
Om het u makkelijk te maken houdt Stichting Humanitas Huisvesting 
spreekuur, waar u terecht kunt met vragen over uw woning.

Bergweg: Elke dinsdag om 10.00 uur. 
Het is een gezamenlijk spreekuur van medewerkers van Humanitas 
Zorg en Humanitas Huisvesting. U kunt op het spreekuur dus met 
vragen terecht over zorg-gerelateerde vragen en voor vragen over uw 
huisvesting. 

Nancy Zeelenberg: Dinsdags van 13.00 tot 14.00 uur. 
Gerard Goosenflat: Elke maandagmiddag om 15.00 uur.
Prinsenwiek: Elke donderdagochtend om 11.00 uur. 

Op deze spreekuren kunt u terecht met allerhande vragen over uw 
woning. Echter als u vragen heeft over uw huur of reparaties dan 
verzoeken wij u te bellen met 010-461 57 12.

Voor de Oosterwiek en de Evenaar worden nog spreekuren opgezet. 
Zodra daarover meer duidelijk is laten wij u dit weten.  
 
Tip: Kijk ook eens rond op onze website onder het kopje ‘Huurders’ of 
daar informatie staat waarmee uw vraag wordt beantwoord. 
Het adres van onze website is: www.humanitashuisvesting.nl

belangrijke taak. Zij heeft in-
spraak in het reilen en zeilen van 
het complex waar u woont. De 
commissie is er om uw belangen 
bij de verhuurder te behartigen. 
Zij kan dit waarschijnlijk beter dan 
dat u dit als individuele huurder 
kan. Samen sta je 
immers sterk. 

   Op de agenda

   Zaterdag 23 juli: 
   Open dag IJsselburgh
   van 11.00 - 14.00 uur

Werving  
Bewonerscommissies


