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Een paar maanden geleden hebben we de sleutels uitgereikt aan u en uw 28 buren aan de Eiken– en
Iepenstraat. De vernieuwde woningen zijn klaar en worden hopelijk met veel plezier, geluk en liefde bewoond.
In het voorjaar van 2021 wordt de binnentuin verder opgepakt.
Graag hadden we met elkaar het glas willen heffen. Proosten op de nieuwe woningen. En jullie de gelegenheid
te geven om onder het genot van een hapje en drankje kennis te maken met de buren. Helaas is dat door
corona niet mogelijk. Maar om nou helemaal niks te doen…. Daarom vindt u bij deze nieuwsbrief u een heerlijk
stuk chocola! En voor uw buren kunt u een wens bij ons indienen.

Doe een wens voor uw buren!
Openbaar Belang bestaat dit jaar 120 jaar. Een goede reden om allerlei
wensen in vervulling te laten gaan.
U heeft nog tot en met zaterdag 10 oktober de tijd om uw wens in te
dienen. Een week later maakt Openbaar Belang bekend welke leuke,
lieve en bijzondere wensen er in vervulling gaan.
U kunt de wens aan ons doorgeven via de nieuwe WocoApp.
Download op uw telefoon de WocoApp via Playstore of
Appstore. Zodra u uw gegevens heeft geregistreerd
komt u in de app van Openbaar Belang.

Via de button ‘Mijn mening’ kunt u antwoord geven op de vraag:

➔ Welke buren maakt u blij met uw wens?
Met deze nieuwe app horen wij graag de mening van onze huurders.
Bij ‘Mijn mening’ vindt u iedere maand een nieuwe vraag. U hoeft zich
niet verplicht te voelen om iedere keer mee te doen. Wij waarderen
het ook als u af en toe meedenkt. De antwoorden gebruiken we om
onze dienstverlening te verbeteren.
De app is ook handig om contact met Openbaar Belang op te nemen
of een reparatieverzoek te melden en in te plannen.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met
woonconsulent Katja Tamis.
Zij is te bereiken via (038) 45 67 207 of via
k.tamis@openbaarbelang.nl.

