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Met controle doelt zij op de aange- 
scherpte regels voor corporaties. “Sinds 
de woningwet van 2015 moeten wij 
veel meer verantwoording afleggen en 
voldoen aan allerlei reglementen en 

statuten. Huurders merken daar niets 
van, maar het kost ons veel tijd. Dat 
is een nadeel als je klein bent.” Anja 
ziet ook een duidelijk voordeel van 
een kleine corporatie. “Wij staan dicht 

bij de klanten en de kernen. Ik denk 
dat wij daardoor echt verschil kunnen 
maken voor de mensen.”

Rekening houden met bewoners
Als voorbeeld van verschil maken, 
noemt Anja maatwerk. “Wij kennen 
onze huurders en hun persoonlijke 
omstandigheden. Het zijn voor ons 
geen nummers. Met onze kennis van 
de bewoners kunnen wij beter inspe-
len op hun wensen. Ik denk dat wij 
ons bijvoorbeeld meer bewust zijn 
van overlast bij projecten. Wij zoeken 
daarom altijd aannemers die rekening 
houden met de bewoners. Is er toch 
overlast? Dan spreken wij de aanne-
mer meteen aan. Natuurlijk zijn wij 
niet perfect, maar door de korte lijn-
tjes kunnen wij snel handelen waarbij 
we zo veel mogelijk de huurders in ge-
dachte houden.”

Persoonlijke benadering
Anja kijkt met gepaste trots terug op 
de afgelopen jaren. “Wij slagen er nog 
steeds in onze eigenheid te behouden 
en wij krijgen het vertrouwen van de 
bewoners. De Zes Kernen heeft mooie 
projecten uitgevoerd.

Directeur-bestuurder Anja van der Sijde blikt terug op afgelopen drie jaar

“Betrokkenheid is de kracht van de kernen”

In januari 2015 startte Anja van der Sijde als directeur-bestuurder bij  
De Zes Kernen. Met een dubbel gevoel blikt zij terug op de afgelopen 
drie jaar. “De bewoners in de kernen zijn erg betrokken bij alles wat er 
gebeurt en werken veel samen. Het wederzijds respect tussen de bewo-
ners, ondernemers, verenigingen en onze organisatie is groot. Aan de 
andere kant merk ik dat de laatste jaren de controle bij corporaties fors 
is toegenomen. Dat maakt het werk van een kleine organisatie er niet 
makkelijker op.”

Lees verder op pagina 5 >>
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Samenvoeging 
Bleekveld 2 en 3 
in Abbenbroek

Nadat de woning aan het Bleek- 
veld nummer 2 jaren is ge-
bruikt als vergader- en activi- 
teitenruimte gaan we er weer 
een woning van maken. Dat be-
sluit hebben we genomen nadat 
de woning aan het Bleekveld 
nummer 3 ook leeg  kwam, zo-
dat beide huisjes één volwaar-
dige woning kunnen worden. 
We hebben nog geruime tijd 
gewacht op de verbouwing van 
het Dorpscentrum, maar nu dat 
eindelijk gaat starten, gaan ook 
wij aan de slag. De groepen die 
gebruik maakten van het Bleek-
veld, kunnen voortaan terecht 
in het Dorpscentrum.

Het huisje met tuin/achterplaats  
gaat verhuurd worden via Woon-
net Rijnmond. We starten in april 
met de werkzaamheden en willen 
de ver bou wing nog dit jaar af-
ronden. Zodra de opleveringsda-
tum in zicht is, wordt de adver- 
tentie geplaatst. Informatie over  
de huurprijs en dergelijke volgt  
nog. Bewoners van de zes kernen  
van het woongebied Bernisse 
krijgen voorrang.

Feestdagen
Het voorjaar komt er weer aan en dus ook weer de erkende 
feestdagen. Op onderstaande dagen zijn wij (extra) gesloten:

Goede Vrijdag: vrijdag 30 maart 2018
2e Paasdag: maandag 2 april 2018
Koningsdag: vrijdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018
Dag na Hemelvaart: vrijdag 11 mei 2018
2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Nieuwbouwlocatie Koninginnehof Extra parkeerplaatsen 
in Simonshaven

Oudenhoorn bij Hellevoet-
sluis én De Zes Kernen

We richten ons op drie doelgroepen: 
senioren, startende gezinnen en 1 en 2  
per soonshuishoudens. Er zijn een paar 
opgaven die extra aandacht vergen. 
Dat is in de eerste plaats de invulling 
van de locatie. Het is een behoorlijke 
oppervlakte en wordt wel een apart 
wijkje, maar moet toch ook goed aan-
sluiten bij de rest van de omgeving. 
Hiervoor zijn door de gemeente steden-
bouwkundige rand    voorwaarden gefor - 
muleerd en uiteraard wordt het be-

Op initiatief van het kernplatform Simonshaven is de parkeerdruk bij de ge-
meente aan de orde gesteld. Voor de oplossing werd er door De Zes Kernen 
meegewerkt aan het maken van extra parkeerplaatsen. Inmiddels zijn er vijf 
extra parkeerplaatsen gemaakt en twee tot drie extra staan nog ter discussie. De 
gemeente Nissewaard nam het merendeel van de kosten voor haar rekening. Een 
goed resultaat voor het kernplatform Simonshaven!

Nog voor het einde van 2017 was de 
grenscorrectie een feit. Deze overwin-
ning was dan eindelijk binnen voor 
de bewoners die zich hiervoor hebben 
ingezet.  Wij zijn heel benieuwd hoe 
de (nieuwe) gemeente Hellevoetsluis 
met Oudenhoorn om zal gaan op alle 
gebieden van wonen tot onderwijs en 
andere voorzieningen.
Zoals al eerder gemeld blijven wonin-
gen en huurders van Oudenhoorn bij 
De Zes Kernen. We verkopen ze niet 
aan een corporatie of een andere vast-
goedonderneming.
Nadelen zijn er echter ook, maar dan 
vooral voor onze organisatie en onze 

huurdersvereniging Bernisse. Twee 
gemeenten betekent twee keer pres-
tatieafspraken maken, twee keer alle 
gemeentelijke overleggen bijwonen 
en goed omgaan met de verschillende 
regels. Gemeenten hebben op diverse 
punten eigen verordeningen en dus 
ook Nissewaard en Hellevoetsluis. 
Begin 2018 hebben we al kennis ge-
maakt met de nieuwe gemeente en 
een aantal praktische zaken geregeld. 
Over specifieke zaken zullen we de 
huurders in Oudenhoorn apart infor-
meren mocht dat wenselijk zijn. 

staande bestemmingsplan bij de stu-
die betrokken.
Ook het parkeren is een belangrijk 
punt.De parkeernormen voor nieuw-
bouwprojecten zijn per type woning 
door de gemeente voorgeschreven en 
dat leidt tot meer parkeerplaatsen dan 
in de vroegere situatie. Zowel de spe-
cifieke plekken als het aantal wordt 
nader bestudeerd. De gemeente moet 
wel instemmen met het plan en daar 
horen de parkeerplaatsen gewoon bij.

Het ontwerp wordt nu binnen de ge-
meente besproken en voor verder ad-
vies voorgelegd aan diverse afdelin-
gen, zoals de verkeer, openbare ruimte 
en groen, vuilophaal, kabels en leidin-
gen. Het aantal woningen in dit ont-
werp komt boven de vijftig uit, maar 
is nog niet definitief want het ontwerp 
heeft nog de status van voorlopig. 
Zodra wij het structuurontwerp in con-
cept voldoende hebben uitgewerkt, 
kunnen geïnteresseerden het ook be-
kijken. U kunt zich via onze website 
nog steeds opgeven voor informatie 
over dit nieuwbouwproject. U ont-
vangt dan ook een uitnodiging voor 
een inloopavond die wij in april/mei 
gaan organiseren. Wij zijn benieuwd 
naar de reacties.

Dat wordt de naam van de nieuwbouwlocatie aan de Julianastraat/ 
Emmastraat/Wilhelminastraat in Zuidland. Inmiddels hebben we in drie 
kort opeenvolgende bijeenkomsten het concept structuurontwerp van  
de architect  besproken. Daarbij waren de bouwer Stout en de gemeente 
ook aanwezig. Ons doel is om er een mooi wijkje van te maken waar 
meerdere doelgroepen prettig kunnen wonen.
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Bij een project waarbij we planmatig 
onderhoud combineerden met duur-
zaamheid stemden bijna alle bewoners 
in met het voorstel. Mede dankzij onze 
persoonlijke benadering werd het een 
succes. Ik ben best trots dat we alle 
werkzaamheden rond de woningwet 
van 2015 goed hebben kunnen uit-
voeren. Het voelde soms als strafwerk, 
maar we hebben ons er doorheen ge-
slagen. Gelukkig krijgen we weinig 
klachten over problemen die wij niet 
oplossen. We doen ons werk goed. Dat 
mogen mensen van ons verwachten, 
want zij betalen huur.” Een andere 
mooie mijlpaal van de afgelopen pe-
riode is het oprichten van de nieuwe 
huurdersvereniging. “Ik ben blij dat de 
vereniging een doorstart heeft kunnen 
maken. Hierdoor konden wij samen 
met de huurdersvereniging prestatie-
afspraken maken met de gemeente. De 
huurdersvereniging was hier actief bij 
betrokken. Die samenwerking vind ik 
een positief element uit de woning-
wet. Wij kunnen bijvoorbeeld 25 pro-
cent van leegkomende woningen met 
voorrang toewijzen aan inwoners van 
Bernisse. Daar maken wij volledig ge-
bruik van. De regeling staat in de wet, 
maar je moet er wel afspraken over 
maken met de gemeente. Dan helpt 
het als je een goede huurdersvereni-
ging hebt.”

Vertrouwd
Anja ziet verschillen, maar ook over-
eenkomsten tussen de zes kernen. “De 
kernen hebben een eigen achtergrond, 

cultuur en historie. Je kunt ze niet over 
één kam scheren. In alle kernen heerst 
een dorpse mentaliteit. De mensen 
doen veel samen en er zijn enorm veel 
vrijwilligers actief. De mensen weten 
elkaar te vinden als het nodig is. Die 
betrokkenheid is denk ik de kracht van 
de kernen. Ik ben opgegroeid in een 
dorp en de sfeer hier voelde meteen 
vertrouwd.” Voorheen werkte Anja on-
der andere in Rotterdam. “In de stad 
zijn de mensen meer gejaagd en is er 
meer agressie. In een dorp heb je eer-
der contact met mensen. Soms kijken 
ze eerst de kat uit de boom, maar als 
je oprecht bent, gaan ze vanzelf met 
je in gesprek. Daar sta ik altijd voor 
open.”

Betaalbaar houden
De Zes Kernen investeert in de komen-
de jaren veel in duurzaamheid. “We 
zetten eerst in op het gaan isoleren 
van woningen. We combineren dat met 
planmatig onderhoud. De overheid wil 
dat alle bestaande woning in 2050 
CO2-neutraal zijn. Dat is een hele op-
gave. We verhogen het comfort van de 
woningen. De bewoners betalen daar-
voor een beperkte huurverhoging. Dat 
zou eigenlijk 30 tot 40 euro moeten 
zijn, maar wij willen het betaalbaar 
houden voor de huurders.”

Maatschappelijke problemen
Er zijn een paar onderwerpen die Anja 
steeds meer bezighouden. “De over-
heid verwacht dat mensen steeds 
langer zelfstandig blijven wonen. En 
mensen willen dat. Ze wonen hun hele 
leven al in de kern, vaak in hetzelfde 
huis. Ze willen in hun vertrouwde om-
geving blijven bij familie en vrienden. 
Als corporatie kunnen wij hier maar 
beperkt aan bijdragen en dat is best 
lastig. We plaatsen soms beugels of 
tegen een huurverhoging een tweede 

toilet, maar voor bijvoorbeeld een 
traplift zijn mensen aangewezen op 
de Wmo. Als bewoners daar aanklop-
pen, krijgen ze regelmatig te horen 
dat ze moeten verhuizen. Een ander 
moeilijk thema is eenzaamheid. Wij 
komen achter veel voordeuren en kun-
nen problemen signaleren. Samen met 

de wijkverpleging kijken we wat we 
kunnen doen. Daarnaast pleit ik bij 
de politiek voor ontmoetingscentra. 
Die zijn er al in de diverse kernen, zo-
als de Haveling, het Dorpscentrum en 
Bernissesteyn. Dat is misschien niet 
het ei van Columbus, want mensen 
moeten daarvoor de deur uit. Toch ge-
loof ik dat zo’n plek een belangrijke 
rol kan spelen bij de bestrijding van 
eenzaamheid. Langer zelfstandig wo-
nen en eenzaamheid zijn maatschap-
pelijke problemen die overal spelen. 
Ik denk dat mensen in dorpen elkaar 
wel wat beter in de gaten houden.” 
Andere problemen die Anja signaleert, 
zijn vergrijzing en krimp. “Als dorpen 
vergrijzen en er minder mensen wo-
nen, vormt dat een bedreiging voor 
voorzieningen zoals scholen en win-
kels. Daarom is ons nieuwbouwproject 
in Zuidland ook van belang voor de 
doorstroming. Daarnaast zou het mooi 
zijn als er een ontwikkelaar komt voor 
het terrein van Hamburg Cleaning in 
Abbenbroek. De bewoners willen dat 
er op deze locatie woningen komen. 
Dat zou zeker helpen in de strijd om 
de school te behouden. De Zes Kernen 
blijft zich in ieder geval ook in de toe-
komst inzetten voor goede en betaal-
bare woningen in de kernen.”

<< Vervolg van de voorpagina

“Betrokkenheid is de kracht van de kernen”

Mijn naam is Marina van Rijn en 
ik ben per 1 december 2017 als 
directiesecretaresse gestart bij 
De Zes Kernen. Hiervoor werkte ik 
als managementassistent bij een 
woningcorporatie in de Duin- en 
Bollenstreek. Daar heb ik de afge- 
lopen zeven jaar veel ervaring 
opgedaan. Deze ervaring kan ik 
bij De Zes Kernen ook weer in de  
praktijk brengen en ik kan mij 
hier nog volop ontwikkelen. Ik  
werk vier dagen in de week waar- 
bij ik op woensdag vrij ben. Bij De  
Zes Kernen heb ik een leuke, af- 
wisselende baan gevonden.

Naast de secretariële werkzaam- 
heden ga ik mij ook bezighouden 
met de Raad van Commissarissen, 
ouderenbonden, leefbaarheid en 
nog veel meer. Ik kijk er al naar 
uit om de komende periode zoveel 
mogelijk mensen te ontmoeten.

Vooraankondiging wijziging 
telefonische bereikbaarheid

Koopaanbod De Zes Kernen

Twee jaar geleden zijn de openingstijden en 
telefonische bereikbaarheid aangepast. We zijn 
elke ochtend open en telefonisch bereikbaar. Bij 
calamiteiten en spoed zijn we 24 uur telefonisch 

bereikbaar via het keuzemenu op het algemene 
telefoonnummer. Daar waar andere corporaties alleen nog 
op afspraak contact mogelijk maken, blijven wij een deel 
van de dag gewoon open. 

Ook waren we nog extra op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag tele-
fonisch bereikbaar. Dat bleek in de praktijk tot heel weinig telefoontjes 
te leiden. We hebben een aantal maanden de telefoontjes geturfd en dat 
kwam gemiddeld op 2 uit. Bovendien was het soms verwarrend dat we 
wel telefonisch bereikbaar waren op die twee middagen, maar het kantoor 
niet open was. Ook hebben we door alle wijzigingen meer werk gekregen 
aan de administratie. Voor huurders is dat nauwelijks van belang, maar 
voor de organisatie is dat wel merkbaar. Daarbij komt dat we vanwege het 
werken met twee gemeenten vanaf 1 januari meer overleggen krijgen die 
doorgaans in de middag gepland zijn. Dat alles bij elkaar heeft ons doen 
besluiten om de telefonische bereikbaarheid op de dinsdagmiddag en de 
donderdagmiddag met ingang van 1 juli 2018 aanstaande af te schaffen. 
Kortom: De Zes Kernen is en blijft elke ochtend open en blijft 24 uur tele-
fonisch bereikbaar voor spoedklachten en calamiteiten.

Woonstichting De Zes Kernen biedt enkele woningen te koop aan via 
Toussaint en van Wijk. Kijk voor meer informatie over onze koop-
woningen op onze website of www.toussaintvanwijk.nl.

Zuidland
Mr. P.S. Gerbrandystraat 11
Type woning:  5-kamer een- 

gezinswoning
Vraagprijs:  € 164.500 k.k.
Oppervlakte:  133 m2

Even 
voorstellen...

De Zes Kernen 
investeert in de 
komende jaren veel 
in duurzaamheid.
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er weer netjes uit. Een nadeel is dat 
de bladeren hier niet tegen kunnen en 
afsterven. Ook het wortelstelsel wordt 
door het hete water niet betreden. 
Binnen een aantal dagen groeit hier 
vaak weer nieuw onkruid uit.

Strooizout
Gooi strooizout over het onkruid en 
giet er water overheen. Hierna is het 
onkruid makkelijk te verwijderen. Pas 
wel op dat het strooizout niet de an-
dere beplanting raakt. 

Verwijderen met de hand
De beste manier om onkruid te verwij-
deren, is om dit met de hand te doen. 
Het nadeel is dat dit erg arbeidsinten-
sief is. Probeer de wortel zo goed mo-
gelijk mee te pakken, zodat er geen 
hergroei kan plaatsvinden.

Hieronder geven we u een aantal tips 
om uw tuin en bestrating zoveel mo-
gelijk onkruidvrij te houden:

Soort onkruid
Kijk met wat voor soort onkruid u te 
maken heeft. Eenjarig onkruid is vaak 
makkelijk te bestrijden door regel-
matig te wieden. Meerjarig onkruid 
is een stuk hardnekkiger. Dat vraagt 
om een grondige verwijdering of een 
goede behandeling. Hierbij is echt 
goed verwijderen of grondige behan-
deling met een milieuvriendelijk mid-
del noodzakelijk.

Is bestrijding noodzakelijk, kies dan 
altijd voor een middel op basis van 
vetzuren. Dit belast het milieu het 
minst. Zout en azijn helpen ook te-
gen onkruid. Houd er echter wel re-
kening mee dat dit wel slecht is voor 
uw planten.

Bodembedekker in de tuin
Bodembedekkers kunnen levende 
planten zijn, maar ook bijvoorbeeld 
houtschilfers. Zij houden de groei van 
onkruid zo veel mogelijk tegen. 
Wel of niet doen:

Azijn
Om onkruid te verwijderen, kun je pure 
azijn gebruiken. Azijn heeft ook een 
paar nadelen. Zo kun je azijn beter 
niet inademen, of in contact laten ko-
men met kleding, huid, ogen, kinde-
ren en huisdieren. Azijn is bovendien 
schadelijk voor nuttige insecten, zoals 
de bij. Ook voor omliggende planten 
en hagen kan azijn schadelijk zijn.

Kokend water
Kokend water werkt snel tegen onkruid. 
Na gebruik van kokend water, komt het 
onkruid los waardoor het makkelijk te 
verwijderen is. Al snel ziet het terras 

Maak uw tuin onkruid vrij

Gebruik van 
onkruidbestrijdings-
middelen

Voor het grondig verwijderen 
van onkruid tussen tegels 
kunt u een onkruidbestrij-
dingsmiddel gebruiken. 
De eisen voor het gebruik 
hiervan zijn onlangs aan-
gescherpt. Leest u goed de 
gebruiksaanwijzing voor 
gebruik of vraag in de  
winkel advies.

Tot een paar weken geleden was het nog winters koud, maar nu staat 
de lente weer voor de deur.  Dit betekent dat de bloemen en planten in 
uw tuin weer beginnen met groeien, maar ook het onkruid. Op onkruid 
tussen tegels of tegelpaden, zit niemand te wachten. Onkruid kan 
bestratingen en borders behoorlijk ontsieren. Wanneer je vanaf het 
vroege voorjaar begint met wieden, ga je al een hoop tegen.

Woningen voor senioren: van groot naar beter?

De verwachtingen voor de nieuwbouw 
in Zuidland zijn hoog ge spannen. Ook 
bij onszelf. We hopen hiermee onder 
andere een groter aanbod te krijgen 
voor senioren die door willen stromen 
naar een levensloopbestendige wo-
ning of een grondgebonden woning. 
Verhuizen is geen pretje, maar als on-
derhoud van tuin en een groot huis te 
veel worden voor de bewoner en/of 

mantelzorger, kan een verhuizing toch 
de keuze worden. Dat mensen dat zo 
lang mogelijk uitstellen is begrijpelijk.

Besluit dan ook op tijd om voorzie-
ningen in de woning aan te (laten) 
brengen die het thuis wonen langer 
mogelijk maken en vergemakkelijken. 
Een toilet boven erbij kan valpartijen 
voorkomen. Aan deze voorziening zit 
wel een huurverhoging verbonden, 
maar dat vertellen we u vooraf zodat u 
zelf de afweging kunt maken.

De seniorenwoningen werden tot voor 
kort niet alleen via Woonnet Rijn-
mond, maar ook nog geadverteerd in 
de krant Groot Nissewaard. Op de laat-
ste advertenties kwam echter geen en-
kele reactie meer binnen, dus daar zijn 
we mee gestopt.

Voor de groep die geen computer/in-
ternet of geen familie of vrienden met 
dergelijke voorzieningen heeft, willen 
we echter nog steeds een extra mo-
gelijkheid bieden. Heeft u interesse 
in een seniorenwoning, maar heeft u 
geen internet of kunt u dat niet op een 
andere manier regelen? Wilt u daarover 
toch op de hoogte blijven, stuur dan 
een briefje naar ons. We maken dan 
een aparte lijst en sturen een brief of 
bellen u op als er een geschikte wo-
ning vrijkomt. Zet in de brief uw naam, 
adres en telefoonnummer en in welke 
kern(en) u wilt wonen. Deze lijst is 
echter geen wachtlijst; de woningtoe-
wijzing gaat nog steeds aan de hand 
van de regels van Woonnet Rijnmond, 
dus blijf ingeschreven staan. Hoe meer 
inschrijftijd des te meer kans.

Energiewacht voor B. van Geestlaan
Bij storing aan de centrale verwarming of warmwatervoorziening kunt u 
het telefoonnummer bellen van Technisch Buro TOM: 010 - 4620411. 

Bewoners van B. van Geestlaan en de Christinastraat in Zuidland kunnen 
bij een storing aan de centrale verwarming of warmwatervoorziening het 
gratis telefoonnummer bellen van Energiewacht: 0800 - 5553000.

Indien u zelf een thermostaat/Toon-thermostaat heeft aangebracht, contro - 
leert u dan eerst of de storing niet wordt veroorzaakt door deze wijziging. 
Als de storing wordt veroorzaakt door de zelf aangebrachte thermostaat, 
dan brengen wij de voorrijkosten bij u in rekening.

Overzicht planmatig onderhoud 2018
In 2018 gaan wij de volgende onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren:
•  Voegwerk vervangen
•  Ramen vervangen
•  Reinigen van aluminium kozijnen
•  Buitenschilderwerk
•  Cv-installatie individueel vervangen 
•  Dakgoten vervangen

Begin januari hebben wij een aantal bedrijven 
opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te 
voeren. In een overzicht op onze website kunt u kijken 
bij welke woningen wij planmatig onderhoud gaan uitvoeren. 

Komt uw woning in aanmerking voor planmatig onderhoud? 
Dan ontvangt u via de uitvoerende bedrijven informatie over de 
werkzaamheden. Wij vragen u even de tijd te nemen om deze informatie 
goed te lezen. Wij doen ons uiterste best de werkzaamheden zo voorspoedig 
mogelijk te laten verlopen. Ook namens de uitvoerende bedrijven danken 
wij u voor uw medewerking.
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Contactinformatie
Openingstijden telefonisch 
maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur 
dinsdag en donderdag 13.00 - 16.00 uur
Openingstijden kantoor
maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur

Telefonische melding onderhoudsklachten 
Maandag t/m vrijdag, telefoonnummer 0181 - 668 228, 
bij voorkeur van 09.00 uur tot 10.00 uur.

Calamiteiten buiten kantooruren
Bij calamiteiten, als gevolg van brand, storm of inbraak 
die direct moeten worden opgelost, kunt u bellen naar 
Meertens Glas, telefoonnummer 0181 - 616 273.

Storing aan een elektrische installatie 
Storing aan een elektrische installatie kunt u dagelijks, 
bij voorkeur tussen 09.00 en 10.00 uur, doorgeven via 
0181 - 668 228.
Buiten kantooruren kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met Installatiebureau E.T.B. van Meggelen B.V., 
telefoonnummer 0181 - 451 395
(na kantooruren: 06 - 53799531).

Verwarmings-/warmwaterapparatuur 
Bij storing aan de centrale  verwarming of warmwatervoor-
ziening kunt u het telefoonnummer bellen van Technisch 
Buro TOM: 010 - 4620411. Indien u zelf een thermostaat/
Toon thermostaat heeft aangebracht, controleert u dan 
eerst of de storing niet wordt veroorzaakt door deze 
wijziging. Als de storing wordt veroorzaakt door de zelf 
aangebrachte thermostaat, dan brengen wij de voorrij-
kosten bij u in rekening.
B. van Geestlaan en de Christinastraat in Zuidland
Bij storing aan de centrale verwarming of warmwater-
voorziening kunt u het gratis telefoonnummer bellen 
van Energiewacht: 0800 - 5553000.

Liftstoring
Kone Servicecenter, telefoonnummer 0900 - 2255566

Rioolontstopping
Voor rioolontstopping (alleen bij een serviceabonnement) 
belt u met Weijers Service B.V., telefoonnummer 
010 - 4162948. (Na kantooruren: 06 - 51719629)

Kreken van Nibbeland
Bij storing aan de koeling, warmwater of de verwarming 
kunt u contact opnemen met Vaanster energie, storings-
nummer: 0900 - 8226783.

Glasbreuk
Indien u via de huur een glasverzekering heeft afgesloten, 
kunt u bij glasbreuk bellen naar Meertens Glas, via 
telefoonnummer 0181 - 616 273. 
Ook ‘s avonds en in het weekend.

Huurbetaling
Door automatische incasso via woon- stichting De Zes 
Kernen, of uw eigen bank, met behulp van de aan u toe-
gezonden factuur of door een eigen overschrijving op 
nummer NL70 RABO 0375927727. U kunt op kantoor de 
huur ook pinnen; contant betalen is niet mogelijk.

Huurzaken/huurtoeslag/woningtoewijzing
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
via telefoon- nummer:
Huurzaken: 0181 - 668 224
Huurtoeslag: 0181 - 668 223
Woningtoewijzing: 0181 - 668 231

Huurdersvereniging Bernisse
Informatie over de Huurdersraad:
- info@plusservices.nl;
- het secretariaat, telefoonnummer 0181 - 669 182;
- www.dezeskernen.nl.

Klachtenprocedure
Bent u ontevreden over de dienstverlening van woon- 
stichting De Zes Kernen? Wij hebben een klachtenprocedure.
U vindt deze op www.dezeskernen.nl.

Volg ons op

www.twitter.com/dezeskernen


