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De decembermaand is weer aangebroken.
Van oudsher een gezellige maand met op
veel plaatsen mooie sfeerverlichting. Het
betekent ook dat Oud & Nieuw weer voor
de deur staat. Het overgrote deel van het
oudejaarspubliek gaat gelukkig met de
beste wensen en bedoelingen de straat op.
Helaas is dat toch niet altijd een garantie
voor een goede afloop van dit jaarlijkse
feest. Daarom ook dit jaar weer graag uw
aandacht voor de regels en tips die
bijdragen aan een voor iedereen feestelijk
afscheid van het oude jaar. Met het
sloopgebied vlakbij, vragen wij u om extra
op te letten.
Sloop en Planning
Volgens planning worden op dit moment de
laatste woningen gesloopt. De hekken
blijven nog staan tot aan de oplevering van
de woningen.
Sloopterrein veilig houden, zeker met
Oudejaarsnacht
Het sloopterrein is nog niet volledig leeg en
is nog steeds geen speelplaats of honden
uitlaatplek! Het is verboden toegang voor
iedereen. Door hier samen op te letten,
houden wij het veilig.
Met Oud en Nieuw in aantocht, willen wij u
vragen zelf ook een oogje in het zeil te
houden. Spreek elkaar aan en neem
verantwoordelijkheid. Het komt voor dat er
spullen over de hekken worden gegooid.
Dit is gevaarlijk en de spullen kunnen in
brand gestoken worden. Let hier op. Zo
zorgen wij er samen voor dat er geen
brandbaar materiaal ligt.

Brandbaar materiaal
Laat in de periode tot Oud en Nieuw geen
brandbaar materiaal in uw tuin of op straat
liggen. Zorg dat u alles goed opbergt en
afsluit. Dit zodat kelderboxen, bergingen en
achterpaden niet gebruikt kunnen worden
als opslagplaats voor kerstbomen, pallets
en ander brandbaar materiaal. Ziet u dit
wel, meldt dit meteen!
Maak melding
Ziet u dat iemand iets vernielt, brand sticht
of illegaal vuurwerk afsteekt? Bel dan direct
112. Heeft het minder spoed, bel dan 09008844. Anoniem melden kan via Meld
Misdaad Anoniem 0800-7000.
Is er schade ontstaan in de openbare
ruimte, bel de gemeente via 14070.
Ongeregeldheden?
Haag Wonen en het sloopbedrijf, doen er
alles aan om zo min mogelijk overlast te
geven en veilig te werken. Toch kunt u
soms overlast hebben. Wij vragen hiervoor
uw begrip. Ziet u iets dat niet de bedoeling
is? Laat het ons weten! Bel 070 250 70 70
of maak een melding op haagwonen.nl.
Bel bij onraad de politie.
U kunt dit ook melden bij het sloopbedrijf :
info@vanzundert.com
Heeft u vragen?
Laat het ons weten. We helpen u graag
verder. Bel wijkteam Centrum Oost via
(070) 250 70 70 of stuur een e-mail met uw
vraag naar info@haagwonen.nl.
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Wij wensen u een prettige jaarwisseling
en een gezond 2020!
Haag Wonen, de politie en de gemeente
doen er alles aan om Oud & Nieuw
feestelijk te laten verlopen. Met uw hulp
kan de jaarwisseling een gezellig feest
blijven, voor jong en oud. Wij danken u
voor uw inzet de jaarwisseling veilig te
laten verlopen en wensen u een prettige
jaarwisseling toe en onze beste wensen
voor 2020!

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen
geen rechten worden ontleend

