
Op 26 oktober heeft 3B Wonen samen met de 

Brandweer een informatiemiddag gehouden over 

brandveiligheid en aanverwante zaken. Hiervoor zijn 

een aantal seniorencomplexen in Berkel en Rodenrijs 

aangeschreven, omdat we in het bijzonder oudere, 

zelfstandige bewoners wilden bereiken. Deze bewoners 

zijn uitgenodigd voor een lunch op de brandweer-

kazerne aan de Berkelse Poort.

Tijdens dit ‘Broodje Brandweer’ konden de bewoners met 

de brandweer in gesprek gaan en vragen stellen. Er werd 

een duidelijke presentatie gegeven door de brandweer. 

In deze presentatie werden diverse vragen voorgelegd en 

beantwoord zoals; Weet u wat de meest voorkomende 

brandoorzaken in huis zijn? Of wat u moet doen als er 

toch brand is? Heeft u een rookmelder in uw woning? 

En zit deze op de juiste plaats? Weet u hoe u veilig uw 

woning uitkomt? 

Aansluitend op de presentatie was er een heerlijke lunch 

en werden geïnteresseerden rondgeleid langs alle inzetbare 

brandweervoertuigen. En de bewoners gingen niet met lege 

handen naar huis, naast informatiefolders kreeg iedereen 

ook een lange schoenlepel met daarop een handig knopje 

om de rookmelder te testen. 

Heeft u ook zin in een “Broodje Brandweer”? 

Neemt u dan contact op met Laurence Tamerus Budak,

l.tamerus@3bwonen.nl. Samen met haar kunt u dan een 

bijeenkomst organiseren.

Prestatieafspraken 
ondertekend!
De prestatieafspraken voor 2020 zijn 9 december 

onder tekend door Hanneke Vliet Vlieland, directeur 

3B Wonen, Peter van Lieshout, directeur Wonen 

Havensteder, Ger Jansen, Huurdersvereniging 

Lansingerland en Kathy Arends, gemeente Lansinger-

land. Hierin maken we onder andere afspraken over 

het uitbreiden van de sociale woningvoorraad tot 

2030 en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van 

de bestaande sociale huurwoningen.

3B Wonen vindt dat wonen méér is dan een dak boven je 

hoofd. We zijn ook benieuwd hoe het wonen in de buurt 

bevalt. ‘We werden in alle woningen hartelijk ontvangen’, 

aldus Cas. Het was fi jn om te horen dat de bewoners hun 

buurt erg prettig vinden. Veel mensen wonen er al heel lang. 

Sommigen zijn zelfs bewoners van het eerste uur, dus vanaf 

1966. Vaak kennen mensen elkaar en houden een oogje in 

het zeil.’ Mario: ‘Ik vind het mooi om te zien dat veel 

huurders hun woning helemaal naar eigen smaak hebben 

ingericht en er echt hun thuis van hebben gemaakt.’

Hulp van de doorstroommakelaar
‘Een aantal bewoners, vaak al op hoge leeftijd, vindt het 

wonen in een huis met trappen en het onderhouden van 

een tuin lastig worden’, aldus Mario. ‘Toen we in gesprek 

kwamen, bleek dat ze misschien wel de stap naar een 

appartement willen maken, maar niet weten hoe ze dit 

moeten regelen. Wij leggen dan uit dat Bianca de 

doorstroommakelaar van 3B Wonen is en kan helpen bij 

deze vragen. Inmiddels is Bianca met een aantal bewoners 

in gesprek over de mogelijkheden. Uiteraard beslist de 

huurder altijd zelf of en wanneer hij of zij verhuist.’

De huisbezoeken zijn voor huurders ook een goede 

gelegenheid om langer lopende kwesties aan te kaarten. 

Vaak gaat het om reparatieverzoeken die nog niet waren 

gemeld. Maar er zijn ook zaken die bij 3B Wonen niet goed 

zijn uitgevoerd of zijn blijven liggen. Die lossen wij zo snel 

mogelijk op. Ook in 2020 geven wij onze dienstverlening 

speciale aandacht.

Werkzaamheden aan de woning
De werkzaamheden vergroten het wooncomfort en 

bewoners kunnen besparen op hun energieverbruik. 

Een groot deel van de bewoners kijkt uit naar de 

verbeteringen. Maar er zijn ook bewoners die tegen de 

werkzaamheden opzien en liever niet meedoen. In dat 

geval kijken we samen naar oplossingen. Alle informatie 

die we ophalen bespreken we met de aannemer. 

Dan stellen we een defi nitief pakket maatregelen vast.

Samenwerken met partners
Als je in gesprek bent met elkaar, komen er ook vragen of 

problemen op tafel waar wij als woningcorporatie geen 

verstand van hebben. In die gevallen helpen organisaties 

waarmee we samenwerken (bijvoorbeeld de gemeente, 

Humanitas, Welzijn Lansingerland) de bewoner om meer 

grip te krijgen op zijn of haar leefsituatie.

Nieuwe buren
In de loop van de tijd zijn er de nodige bewoners 

vertrokken. Nieuwe mensen zijn in de woningen getrokken, 

vanuit Bleiswijk maar ook van daarbuiten. Soms van heel 

ver, zoals mensen die vanwege oorlog of onveilige situaties 

hun land, hun huis en zelfs familie moesten verlaten. 

Door taalproblemen lukt het soms niet meteen aansluiting 

met andere bewoners te krijgen en ontstaat onbegrip, 

frustratie maar ook verdriet. ‘Ik merk dat het in deze straten 

is gelukt om met deze buren kennis te maken en inten-

siever contact te zoeken’, aldus Mario.

Samen maken we de buurt
Mario: Iedereen wil fi jn wonen in een veilige en gezellige 

buurt. Het valt ook hier op dat mensen tegenwoordig meer 

op zichzelf zijn. Aan de andere kant is er ook behoefte aan 

een praatje of een helpende hand bij boodschappen of 

klussen. Wilt u meer samen met uw buren doen, maar 

weet u niet hoe, laat het weten. We denken graag mee!

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact 

opnemen met Mario Deerenberg, senior medewerker 

wijkprogramma’s. Telefoonnummer (010) 313 55 27 of 

per mail via m.deerenberg@3bwonen.nl.

Broodje Brandweer

Om in aanmerking te kunnen komen voor een appartement moet u ingeschreven staan bij Woonnet 

Rijnmond en voldoen aan de gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden opgenomen in de 

advertentie. De bouw van de in totaal 68 appartementen verdeeld over de twee gebouwen is in volle 

gang. De verwachting is dat de appartementen eind 2020 worden opgeleverd. De huurprijs van de 

appartementen is € 737,14 exclusief servicekosten. 

Start verhuur 
appartementen Juffers

Onderhoud en huisbezoeken in Bleiswijk

Aangepaste openingstijden

Donderdag 19 december  kantoor sluit om 15.00 uur

Dinsdag 24 december kantoor sluit om 15:00 uur 

Eerste kerstdag gesloten

Tweede kerstdag gesloten

Vrijdag 27 december gesloten

Dinsdag 31 december kantoor sluit om 15:00 uur

Woensdag 1 januari gesloten

Donderdag 2 januari open vanaf 09:00 uur

Alle medewerkers van 3B Wonen 

wensen u fi jne feestdagen en 

een mooi en gezond 2020!

Impressie eerder gebouwde Juffers

In 2020 gaat 3B Wonen bij woningen aan de Witte de Withstraat, Heemskerkstraat en Karel doormanlaan 

onderhoud uitvoeren. Mario en Cas van 3B Wonen gingen met de aannemer bij alle huurders op bezoek.

Wij zoeken een

Lid van de raad van toezicht
Profi el juridisch mét lokale binding

Vul het klantonderzoek 
in en win een maand 
gratis huur of een Ipad!

Afgelopen week hebben huurders en woningzoekenden

per mail het verzoek gekregen deel te nemen aan een 

online klantonderzoek. Met de informatie werken wij 

aan onze dienstverlening. Vul de vragenlijst in en maak 

kans op een maand gratis huur of een Ipad! Meedoen kan tot 

en met vrijdag 10 januari 2020. Meer info op onze website. 

Eerste kwartaal 2020 start de verhuur van de appartementen in De Vuurjuffer 

en De Goudjuffer aan de rand van de Rodenrijse Zoom in Berkel en Rodenrijs. 

De appartementen worden geadverteerd op www.woonnetrijnmond.nl. 
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Over 3B Wonen

Volg ons nu ook 
via @3BWonen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en 
vind ons leuk op Facebook.com/3BWonen

Kijk voor meer informatie op
www.3bwonen.nl


