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Jericho
Informatiebrief
Met deze informatiebrieven houden we u op de hoogte van wat er in de wijk speelt. Tijdens de
spreekuren hopen we u persoonlijk te spreken. Dit is de vierde informatiebrief.

In gesprek met elkaar
De Bewonerscommissie en de Alliantie zijn in gesprek met elkaar over uw buurt. Het gesprek gaat over het besluit dat
genomen is om de woningen op termijn te slopen en te vervangen voor nieuwbouwwoningen. Bij de gesprekken zijn de
Woonbond en Huurdersbelangenvereniging (HBVA) intensief betrokken. Ondanks inspanningen van alle partijen hebben de
gesprekken nog tot een concreet resultaat geleid.
Onderhoud aan de woningen en tuinen
Er zijn rookmelders in uw woning geplaatst en u heeft ook een brief gehad over het brandwerend maken van de
zoldermuren. We kunnen ons voorstellen dat dit voor u verwarrend is. Worden de woningen nu wel of niet gesloopt? Het
besluit van de Alliantie om de woningen in de toekomst te slopen, ligt vast. De sloop gaat door, er is geen reden om aan te
nemen dat de woningen nog worden verduurzaamd. Maar in de tussentijd worden de woningen wel gewoon onderhouden,
zoals bijvoorbeeld het maken van een lekkende kraan of kapotte afvoer.
En soms verandert de wet en moeten we daarom maatregelen nemen. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van de
rookmelders. En we nemen maatregelen om de zolders brandwerend te maken. Zo kan een brand niet gemakkelijk van de
ene naar de andere woning overslaan.
Door zon en regen hebben de tuinen en achterpaden ook weer aandacht nodig. Denkt u er aan om het stukje poort ter
hoogte van uw woning vrij te houden van overgroeiend groen? Op die manier houden we samen de buurt veilig en leefbaar.
Heeft u een reparatieverzoek? Neem dan contact op via chat, WhatsApp, e-mail of telefoon 088-00 232 00. De gegevens
voor chat, WhatsApp of e-mail vindt u op https://www.de-alliantie.nl/contact/.
Is er sprake van noodherstel, dat niet kan wachten tot de volgende dag? Dan kunt u ook buiten kantooruren en in het
weekend bellen naar het telefoonnummer dat op onze site staat (zie de link hierboven).
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Spreekuur
De Alliantie wil dichtbij zijn en horen wat er speelt. U kunt met al uw vragen over uw woning bij ons terecht. We zijn er niet
alleen voor vragen over de sloop, maar ook voor technische vragen of andersoortige vragen. Om de twee weken op
dinsdagmiddag houdt de Alliantie van 15.00 uur tot 16.00 uur spreekuur. Het spreekuur is in de woning van de Kwekersweg
14. De spreekuren zijn gepland op de oneven weken. Wij hopen u daar te ontmoeten. Onze opzichter Rogier is ook bij het
spreekuur aanwezig.
Yvonne Ponsen, gebiedscoördinator, is dan aanwezig voor vragen over de
leefbaarheid.
Christine Buist, beheerder wonen, is aanwezig voor vragen over verhuur en
dagelijks beheer.
Wij wensen u een fijne, ontspannen zomer toe!

Vragen?
Heeft u vragen over de leefbaarheid? Neemt u dan contact op met:
Yvonne Ponsen
E-mail: yponsen@de-alliantie.nl
Telefoonnummer: 088-00 232 00
Voor vragen over verhuur en dagelijks beheer, belt u met
Christine Buist
E-mail: cbuist@de-alliantie.nl
Telefoon: 088-00 232 00
Heeft u een vraag over de informatiebrief?
Jan van den Berg
E-mail: jvandenberg@de-alliantie.nl
Telefoon: 088 00 232 00
Noortje van der Have
E-mail: nvanderhave@de-alliantie.nl
Telefoon: 088-00 232 00
Voor vragen aan de Bewonerscommissie
E-mail: bc@033jericho.nl
Website: www.033jericho.nl
U kunt ook terecht bij de bewonersbegeleiders Gerty Janssen en Raymond van Harte.
Gerty Janssen is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren op
telefoonnummer 06-57 67 07 45. Haar mailadres is: gjanssen@de-alliantie.nl.
Raymond van Harte is bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag op
telefoonnummer 06-83 22 96 53 of per mail: rvanharte@de-alliantie.nl.
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