Persbericht 16 maart 2020
De Bouwvereniging; andere werkwijze en omdenken buur
Harlingen- De Bouwvereniging sluit haar kantoor tot 6 april. Zij volgt de richtlijnen van het
RIVM om te voorkomen dat het Coronavirus zich verder verspreidt. Ook de werkwijze is
aangepast waardoor er zo weinig mogelijk fysiek contact plaats vindt. De Bouwvereniging
is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur wel telefonisch bereikbaar via
(0517) 43 25 25.
Waarom sluiting kantoor?
De Bouwvereniging staat voor prettig, veilig en gezond wonen. ‘Wij willen voorkomen dat
wij onze huurders en elkaar gaan besmetten. Wij komen bij veel mensen over de vloer. En
veel huurders van ons hebben een kwetsbare leeftijd,’ aldus Petra van der Wier, directeur
bestuurder. Achter de schermen gaat het werk wel door, medewerkers werken zoveel
mogelijk vanuit huis.
Reparaties bij nood
Alleen noodzakelijke reparaties worden ingepland. Andere reparaties worden na 6 april
ingepland. Om kleine reparaties bij de klant te verhelpen, biedt de Bouwvereniging een
telefonisch consult aan van een medewerker van onderhoud. Waarbij de huurder met
telefonische ondersteuning op afstand zelf de klacht oplost. Op deze manier hoopt ze toch
een aantal huurders te helpen.
Aanbod woningen
Er komt tijdelijk geen nieuw woningaanbod op de website. Alle afspraken rond
woningopname zijn eerst geannuleerd. Op dit moment wordt bekeken op welke manier de
inspectie en verhuur van een woning kan plaatsvinden zonder fysiek contact.
Werk door derden
Een aantal werkzaamheden ligt stil. Dit geldt voor werk wat in de woning plaats vindt, o.a.
het vervangen van badkamers en toiletten in de binnenstad. Het vervangen van glas en
aanbrengen van dakisolatie in de Oosterparkwijk is stopgezet. Het werk wat is opgestart in
een woning wordt wel afgemaakt. Er wordt geen nieuw werk in de woning opgestart.
Buitenwerkzaamheden en nieuwbouwprojecten gaan wel door.
‘Beste buur’ kaartje
Burgemeester Sluijter roept inwoners op om in deze periode extra aandacht voor elkaar te
hebben. De beste hulp is meestal degene die het dichtstbij is. Het is fijn als je kan rekenen
op je buren. Voor wat suiker of een ei. Of als je buur niet meer naar buiten kan: om
inkopen te doen of pijnstillers te halen. Om hulp aan te bieden in de buurt heeft de
Bouwvereniging op haar website ‘Beste buur’ kaartjes, deze kan iedereen downloaden en
printen.
Alle actuele informatie over de werkwijze van de Bouwvereniging vanwege Corona is te
vinden op hun website

