Uw mening telt!
Download de WocoApp
We willen graag uw mening horen. Bijvoorbeeld over de manier waarop u een reparatieverzoek kunt melden, hoe de informatie op de website te vinden is of wat u van uw woning
of buurt vindt. Alle antwoorden gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.
Uiteraard gaan we vertrouwelijk met de gegevens om.

We maken het u heel makkelijk. Via de nieuwe WocoApp
kunt u uw mening geven. Maar de app is ook handig om
contact met ons op te nemen of een reparatieverzoek te
melden en in te plannen. Ook namens de CHR leggen we

Iedere maand een nieuwe vraag
Bij Mijn mening vindt u iedere maand een nieuwe vraag.
U hoeft zich niet iedere maand verplicht te voelen om mee te
doen. Wij waarderen het ook als u af en toe meedenkt.

af en toe een vraag aan u voor.
			

Nieuwsgierig naar onze eerste vraag? Kijk dan op de andere
kant van deze flyer en doe mee.

Welke buren maakt u blij met uw wens?
Uw fijne buren van 2 deuren verder? De oudere buurman of het buurmeisje?
Wie kan een leuke verrassing gebruiken? Doe een wens voor uw buren!

120 jaar!
Openbaar Belang bestaat 120 jaar. Dat vieren we graag door
u te vragen wat u voor uw buren wenst. Vervolgens laten wij de
meest leuke, lieve en/of bijzondere wensen in vervulling gaan.
Dat kan een half jaar gratis sporten bij een sportschool zijn,
maar ook een lekker lui avondje in de bioscoop. Misschien
wilt u iemand verrassen door een chef-kok langs te sturen.
Of maakt u de buurman een aantal keren blij met een
wekelijks vers maaltijdpakket? Heeft u uw buurvrouw
horen zeggen dat ze graag een nieuw behangetje wil?
Of kunt u de buren plezieren met nieuwe stoelen voor
in de tuin of op het balkon?

Er is genoeg te wensen.
Maar u mag het bedenken!
De wens geeft u door via de WocoApp. Op de andere kant
van deze flyer leest u hier meer over. Uw wens voor uw buren
moet uiterlijk 10 oktober bij ons bekend zijn. Op zaterdag
17 oktober, onze 120e verjaardag, maken we bekend welke
wensen we in vervulling laten gaan.

Maak kans op een IKEA-bon van € 250
Heeft u een wens ingediend voor uw buren? Dan kunt u zelf
ook nog iets winnen! Wij verloten onder alle inzenders drie
IKEA-bonnen van e 250,- per stuk. Hiermee kunt u uw eigen
wens in vervulling laten gaan.

Bezoekadres: Binnengasthuisstraat 1 (tussen 9.00 en 16.30 uur alleen op afspraak).
Reparatieverzoeken: melden via de WocoApp of via Mijn Belang op onze website.
Telefonisch kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur  (038) 45 67 222

