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Nieuwsbrief Complex 70
Weigeliaplein, Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoeliestraat en Hortensiastraat

Beste bewoner,
Voor u ligt de nieuwsbrief voor u als bewoner aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoeliestraat
of Hortensiastraat. Via deze nieuwsbrief informeren wij u één keer in de twee maanden over de laatste ontwikkelingen in
uw buurt.
Heeft u vragen? Bel ons gerust. U bereikt ons van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van
8.00 tot 12.00 uur via (070) 250 70 70.

Spreekuren
Vanaf maandag 25 oktober houdt Haag Wonen
wekelijks een spreekuur in de Luifel aan het
Weigeliaplein 120. We zijn er elke maandag van 14:00
tot 15:30 uur. Heeft u vragen over de sloop, uw
woning, leefomgeving of andere zaken? Loop even
langs. We beantwoorden graag uw vragen en staan
voor u klaar.
Hek van het achterpad
Maakt u gebruik van het achterpad? Dan vragen wij u
het slot van het hek naar het achterpad na gebruik op
slot te draaien. Zo zorgen we er samen voor dat hier
geen mensen komen die hier niet horen. Bedankt!
Bewonerscommissie, Haag Wonen en de
procesbegeleider
Op 26 juli vond het eerste gesprek plaats tussen Haag
Wonen en de bewonerscommissie met de
procesbegeleider. We hebben gesproken over het
besluit om de woningen te vervangen en hoe we tot dit
besluit zijn gekomen. Het was een goed overleg waarin
we vervolgafspraken maakten. Ook heeft de
bewonerscommissie vragen en zorgen met ons
gedeeld. Deze vragen hebben we beantwoord tijdens
het tweede gesprek op dinsdag 5 oktober. Ook de
huurdersorganisatie HOHW was hierbij aanwezig.
De bewonerscommissie gaf tijdens dit gesprek advies
aan Haag Wonen over bewonerscommunicatie. Het
gesprek was goed en we praten begin november weer
verder.

(070) 250 70 70

Voorkom muizen en ratten
Helaas zien we nog steeds dat er binnen complex 70
etensresten op straat en in de tuinen wordt gegooid.
Afval en etensresten zijn de belangrijkste oorzaak van
muizen- en rattenoverlast. Wij vragen alle bewoners
geen etensrechten op straat of in de tuin weg te
gooien. Wij rekenen op je medewerking!
Geen computer, wat nu?
Soms moet je iets regelen op de computer.
Bijvoorbeeld een betaling doen, inschrijven of reageren
op Woonnet Haaglanden. Wat als je geen computer
hebt? Maak dan bij de bibliotheken van de gemeente
Den Haag gratis gebruik van de aanwezige computers.
Ben je (nog) geen lid? Vraag dan een PC-pas aan. De
PC-pas kost 5 euro per jaar. Met deze pas mag je 1 uur
per dag gratis gebruik maken van de computers.
Inschrijven en de pas aanvragen kan aan de balie van
de bibliotheken, neem daarvoor wel een geldig
legitimatie mee.
Fasering
Zoals we eerder hebben geïnformeerd, worden de
woningen van complex 70 in twee fases vernieuwd, in
2 verschillende jaren.
Fase 1 staat gepland voor de tweede helft van 2023.
Fase 2 staat gepland voor 1 jaar later, namelijk de
tweede helft van 2024.
In de volgende nieuwsbrief vertellen wij u meer over
de planning en welke straten in welke fase zitten.

info@haagwonen.nl

haagwonen.nl

