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Iets kapot?

Bel Woningstichting Sint Antonius van
Padua!
Is er iets kapot in het gebouw of uw woning?
Of treft u graffiti of rommel aan? Meld dit zo spoedig
mogelijk op telefoonnummer 0252 34 31 01.
Ons kantoor is van maandag tot en met donderdag
geopend van 08.00 tot 16.30 uur.
Op vrijdag zijn wij tot 12.00 uur geopend.

Postadres
Postbus 40
2210 AA Noordwijkerhout
telefoon 0252 34 31 00
info@ws-padua.nl
www.ws-padua.nl
Bezoekadres
Forum 5

Denk niet: ’Mijn buren bellen wel’, maar doe
het alstublieft zelf. Wij krijgen liever een
telefoontje te veel dan te weinig.
En een gebouw waar alles onbeschadigd en netjes
is, woont wel zo prettig en veilig!

Openingstijden
Dagelijks van 08.00 - 17.30 uur
vrijdag van 08.00 - 12.00 uur

Leefregels
Wonen doen we samen

Leefregels
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Opgeruimd staat netjes!

We willen de flat en wijk graag zo schoon en
netjes mogelijk houden.
Daarom vragen wij u het huisvuil altijd in de daarvoor
bestemde containers te gooien.
Grof huisvuil kunt u wegbrengen bij Meeuwenoord
aan de Schippersvaartweg te Noordwijkerhout.
Er kan bij de milieustraat om een legitimatie gevraagd
worden. Neem daarom altijd bij het wegbrengen een
identiteitsbewijs mee.
Bij de milieustraat kunt u de volgende huishoudelijke
afvalstromen aanbieden: grofvuil, hout, vlakglas, witen bruingoed, asbest (luchtdicht verpakt in plastic),
ijzer, takken / snoeihout en tuinvuil.
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Ongewenste bezoekers buiten de deur

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen
raden wij u dringend aan om de entreedeuren van de
hoofdingang en de bergingsgang altijd goed dicht te
doen. Wilt u niet dat er ongewenste personen in het
gebouw rondlopen, open de deur dan alleen voor
eigen bezoek.

Houd gangen, portieken en galerijen vrij

Bij brand of andere calamiteiten wilt u natuurlijk
snel uw woning kunnen verlaten. Daarom is het
belangrijk om ook de algemene ruimten van het
gebouw vrij te houden.
Dozen met kranten, vuilniszakken, grofvuil, fietsen,
brommers en kinderwagens horen niet thuis in een
portiek, op de galerij of in de bergingsgangen,
ook niet voor een uurtje. Dit geeft bovendien ook
een verwaarloosde indruk, wat weer leidt tot meer
rommel.
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Zachtjes voor de buren

Het is voor iedere bewoner prettig als de
algemene ruimten in het woongebouw netjes blijven.
Voor het schoonhouden is een schoonmaakbedrijf
ingehuurd. U betaalt hiervoor veelal servicekosten.
Maar het is ook zaak dat u het met elkaar netjes
houdt. Als u ziet dat iemand de boel vervuilt,
dan mag u diegene daar best op aanspreken.

Geluidsoverlast is erg vervelend, maar soms
niet te voorkomen. Als het toch noodzakelijk is
extra lawaai te maken, bijvoorbeeld als u moet
boren of timmeren, doe dit dan op een redelijk
tijdstip. Dus zeker niet ’s avonds na 22.00 uur.
Een feestje kan heel leuk zijn, maar houd het ook
gezellig voor de buren. Stel hen op de hoogte van
uw feestplannen, zodat zij er rekening mee kunnen
houden. Of nog beter: nodig ze gezellig uit!

Rondslingerende folders en kranten in de hal geeft
rommel. Bovendien is hierdoor kans op brandstichting.
Wilt u geen folder ontvangen? Plak dan een ’neesticker’ op uw brievenbus. De sticker is gratis
verkrijgbaar bij de gemeente Noordwijkerhout.
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Algemene ruimten samen schoonhouden
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Geen overlast van huisdieren

Of het nou gaat om hondenpoep of luid geblaf:
overlast van huisdieren is altijd erg vervelend voor
anderen. Probeer dit dan ook zo veel mogelijk te
voorkomen. Als uw hond of kat - per ongeluk - zijn
behoefte doet in of rondom het gebouw, ruim het dan
even op. Zo blijft uw woonomgeving netjes. In onze
algemene voorwaarden staat overigens dat u - om
overlast te voorkomen - maar 2 huisdieren mag hebben.

Niemand vindt het leuk om ’s nachts wakker te
worden van bezoek dat onder luid geschreeuw en
getoeter afscheid neemt. Als huurder bent u
verantwoordelijk voor (het gedrag van) uw visite.
Vertel hen daarom van tevoren over de leefregels van
het gebouw. Zo voorkomt u overlast en boze blikken.
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Last van elkaar?

Als uw buren of hun bezoek overlast veroorzaken,
dan mag u hen hier best op aanspreken.
Wanneer u dit op een rustige en vriendelijke
manier doet, hebben zij hier meestal wel begrip voor.
Doe dit niet als u boos bent, zo voorkomt u ruzie.

