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Beste Huurders,
In deze nieuwsbrief aandacht voor de gevolgen van de dienstverlening van
Woningbouwvereniging Maarn als gevolg van de coronacrisis.
Veel mensen werken thuis. Kinderen gaan niet meer naar school en zijn ook
thuis. Dat betekent dat de kans groot is dat u uw buren meer zult horen. We
vragen om uw begrip. Het is nu niet de bedoeling dat u met uw buren in
gesprek gaat. Natuurlijk kunt u wel bellen of een briefje door de bus doen.
Voor iedereen zijn dit moeilijke tijden. Probeer elkaar te helpen. Doe
boodschappen voor uw buren als die dat zelf niet meer kunnen. Bel elkaar
wat vaker op nu alle sociale activiteiten stil liggen.
Kees de Wolf
Directeur-bestuurder
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2. Wat betekent het cornovirus voor de dienstverlening?
Woningbouwvereniging Maarn en onze dienstverlener Heuvelrug Wonen
volgen het advies van het RIVM. Tot 1 juni nemen wij de volgende
maatregelen om verspreiding te voorkomen.
• Het kantoor van Heuvelrug Wonen is tot 1 juni gesloten voor
bezoekers.
• Wij handelen afspraken zoveel mogelijk via de mail af. U kunt ons
bereiken via service@wbvmaarn.nl
• Reparaties stellen we zoveel mogelijk uit. Ons telefoonnummer is
alleen voor calamiteiten bereikbaar zoals lekkage, gaslekken, electra
uitval, brand en buitensluiting.
• U kunt, zoals gebruikelijk, onze storingsdienst bellen voor het uitvallen
van uw CV. Kijk hiervoor op onze website.
• Buitenwerkzaamheden gaan zoveel mogelijk door, waarbij onze
aannemers de richtlijnen van het RIVM volgen. Bewoners worden door
de aannemers voorafgaand aan de werkzaamheden benaderd.
• Het merendeel van de medewerkers van Heuvelrug Wonen werkt
thuis.
We volgen de ontwikkelingen en passen onze werkwijze aan. Dit vindt u
terug op onze website.

3. Als u zorgen heeft over de betaling van uw huur
Wij beseffen dat sommige huurders in financiële problemen kunnen komen
door gevolgen van de maatregelen die landelijk zijn getroffen rondom het
coronavirus. Heeft u door de huidige crisis moeite met uw huur te betalen?
Wij denken graag met u mee. U kunt hiervoor mailen naar
service@wbvmaarn.nl.

4. Heeft u praktische hulp nodig of een luisterend oor?
De vereniging HIP (Hulp in Praktijk) is er voor mensen in nood. Waar je
vandaan komt of wat je gelooft maakt niet uit. Heeft u een hulpvraag in deze
crisistijd? Of wilt u graag anderen helpen? Kijk voor meer informatie op de
website van www.HIPHelpt.nl.
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