SEPTEMBER 2018

Extra kantoorsluiting 4 oktober
In verband met ons jaarlijkse bedrijfsuitje is ons kantoor gesloten op donderdag
4 oktober. Voor spoedeisende reparatieverzoeken blijven wij telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer (033) 286 17 40.
Maandag 8 oktober is onze informatiebalie weer geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

Onderzoek naar fusie
De raad van commissarissen en de bestuurder van Vallei Wonen hebben
onlangs het besluit genomen tot onderzoek naar fusie met een andere
woningcorporatie. Alle huurders hebben hierover een brief ontvangen.
We weten nu nog niet met wie we gaan fuseren, we gaan een zorgvuldig
onderzoek doen en gaan gesprekken voeren met mogelijke partners.
Klik hier om te lezen waarom dit besluit is genomen en wat dit voor
u als huurder betekent.

Feestelijke ‘Eerste steen’ op de Prins
Hendrikstraat
Op 14 september was het feest op de bouwlocatie.
Hier realiseert Reinaerde twaalf studio's en twaalf
appartementen. Vallei Wonen bouwt zes kleine,
grondgebonden sociale huurwoningen. Toekomstige
bewoners, omwonenden en andere betrokkenen
vonden het leuk om tijdens het feest met elkaar
kennis te maken. Er is samen geproost op de
nieuwbouw. Klik hier om meer te lezen.

Aandacht voor meer leerwerkplekken
Er is een groot tekort aan medewerkers in de bouw-, schilder- en
installatiebranche. Negen SWEV-woningcorporaties vragen op positieve
wijze aandacht hiervoor. Op 12 september tekenden de corporaties een
intentieverklaring. Hiermee willen zij meer leerwerkplekken creëren voor
leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor
kunnen opleidingen en werkgeversservicepunten de handschoen
oppakken om meer kandidaten te vinden, op te leiden en te plaatsen bij
bedrijven. SWEV staat voor Samenwerkende Woningcorporaties Eemen Gelderse Vallei, dit zijn de Alliantie Eemvallei, Portaal Eemland,
Stichting Omnia Wonen, Stichting Woningcorporaties Het Gooi en
Omstreken, Cocon Wonen Soest, Woningstichting Leusden,
Woningstichting Nijkerk, Eemland Wonen Baarn en Vallei Wonen.
Lees verder ▼▼▼

Verwarming weer aan? Blijf ook vooral ventileren!
Verwarmen en ventileren kunnen niet zonder elkaar. Nu de verwarming weer aan is, worden ramen vaak
gesloten. Maar goed ventileren is enorm belangrijk. Niet alleen omdat frisse en schone lucht in huis prettig is,
maar vooral omdat het gezond is. Een vochtige en ongezonde lucht in huis veroorzaakt tal van klachten zoals
hoofdpijn, keelpijn, allergieën en astma. Niet iedereen is zich hiervan bewust. Lees meer over goed ventileren.

Woningruil met Woonstede
Vallei Wonen heeft 34 huurwoningen in Woudenberg overgenomen
van Woonstede (Ede). Tegelijkertijd hebben we 11 appartementen
in Scherpenzeel verkocht aan Woonstede. Door de gewijzigde
wetgeving was het voor beide woningcorporaties economisch
gezien verstandig om woningen buiten de woningmarktregio af te
stoten aan een collega-corporatie. De ‘nieuwe’ huurwoningen liggen
in de wijk Het Zeeland en zijn een mooie toevoeging aan ons bezit.
Klik hier om meer te lezen.

Rookmelders zijn van levensbelang
Weet u dat rook uw grootste bedreiging is bij een woningbrand? Door het
inademen van rook krijgt uw lichaam geen zuurstof, met vaak ernstig of fataal
letsel tot gevolg. Rookmelders redden levens, want zij waarschuwen u met
een luid alarm als er rook is. Plaats rookmelders in de hal en op de overloop,
maar ook in ruimten waar u slaapt en waar brand kan ontstaan. Zorg ervoor
dat u de rookmelders goed kunt horen, ook als de deuren gesloten zijn.
Kunt u zelf geen rookmelder plaatsen? Schakel het rookmelderteam in.
Het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting bestaat uit
meer dan 3.000 vrijwilligers die door de Brandweer zijn getraind in het
plaatsen van rookmelders. Overal in Nederland staan zij voor u klaar en
plaatsen zij kosteloos uw rookmelders als u dit zelf niet meer kunt. Ook
bespreken zij met u hoe u bij brand veilig kunt vluchten. U meldt zich aan door
te bellen naar telefoonnummer (0251) 27 55 90.

Heeft u een vraag?
Komt u dan gerust langs op ons kantoor (Schans 30  Woudenberg).
Openingstijden balie: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Natuurlijk maken we ook graag een afspraak op een ander tijdstip met u.
Telefoon (033) 286 17 40  E-mail info@valleiwonen.nl  website www.valleiwonen.nl
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