
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laatste werkzaamheden 

Het eind van alle werkzaamheden is in zicht. De laatste woningen (blok 14 t/m 20) worden de komende weken 

aangepakt. En dan is het klaar! Eind november haalt Salverda de bouwplaats weg. 

 

Corona heeft de afgelopen maanden bij veel mensen voor onrust gezorgd. Gelukkig verliepen de 

werkzaamheden voortvarend. Dit hebben we te danken aan uw medewerking! Maar ook aan de bouwvakkers 

die zo veel als mogelijk rekening hebben gehouden met alle nieuwe maatregelen en met de aanwezige zorgen 

bij een aantal bewoners. We hopen dat u dit ook zo hebt ervaren. 

 

De onrust die de werkzaamheden met zich meebrengt, is bijna voorbij. Leuk om nu na te denken welke wens u 

voor uw buren heeft?! 

Openbaar Belang bestaat dit jaar namelijk 120 jaar. Een goede reden om allerlei wensen in vervulling te 

laten gaan.  

 

Doe een wens voor uw buren! 
 

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. 
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