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Openingsavond Ciné Leopold, 5 augustus 2017
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• Wijkcirculatieplan: Elisabethwijk.
• Even voorstellen: Het Warmste Huis.
• Verslag Ciné Leopold.
• Buurtnetwerk Hoplr.
• Nieuw: vaste wijkploeg in elke wijk.
• Activiteitenkalender.
• Publieksmoment Paterskerk: feestelijke sluiting
en fototentoonstelling.
• Zin om te cohousen?
• Nieuwjaarsreceptie: 13 januari 2018.
• Nieuw: Infopunt Elisabethwijk.
• Volxkeuken.

Beste bewoners,
Met hopelijk nog een aantal heel mooie herfstdagen in het
verschiet, tellen we toch alweer af naar het eindejaar. Het zijn
letterlijk maar soms ook figuurlijk, de donkerste maanden van
het jaar. De omstandigheden zorgen ervoor dat we wat minder buiten vertoeven en er dus minder spontane contacten
zijn. Cohousing is een woontrend die dit euvel kan omzeilen.
Op de Paterssite is hiervoor ruimte voorzien en wie interesse
heeft kan zich hiervoor inschrijven. Maar ook het buurtinitiatief van vzw A Rolling Stone met het Warmste Huis is een initiatief met een warme gloed. En in het kader van het project
De Warmste Wijk worden zelfs cadeautjes uitgedeeld.
Maar we geven toch ook een aantal preventietips tegen inbraken mee. Want helaas profiteert ook dit fenomeen net iets
meer van de donkere dagen.
Het nieuwe jaar starten we met onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In februari is er een publieksmoment in de Paterskerk
voorzien. U krijgt heel wat informatie en daarnaast organiseren we ook een fototentoonstelling waarvoor we jullie hulp
nodig hebben. Verder gaat op de Paterssite weldra ook het
Infopunt Elisabethwijk open. Dit en veel meer kan je allemaal
lezen in de herfsteditie van de buurtkrant.
Veel leesgenot.

• Sneeuwvrij maken voetpaden voor 80-plussers.
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Wie kent je wijk beter dan jij?

VOORKOM INBRAKEN IN DONKERE
MAANDEN. MELD VERDACHTE ZAKEN
ONMIDDELLIJK AAN DE POLITIE

In 2016 stelde de politie in Sint-Niklaas 358 inbraken vast.
Getuige van een verdachte handeling?
www.1dagniet.be

Bel 101

Inbraken?

Inbrekers winnen een uur duisternis!

Bent u afwezig?

Niet iedereen moet dit weten!
… laat een licht branden.
www.1dagniet.be

Inbraken?

De meeste inbraken vonden plaats in januari en februari. In
de cijfers viel op dat het aantal nachtelijke inbraken daalde, met als gevolg een toename van het aantal avondinbraken (tussen 18 en 22 uur). De politie kon enkele inbraken
oplossen omdat alerte bewoners verdachte zaken hadden
opgemerkt en dit meldden aan de politie. Dit kan gaan over
verdachte voertuigen of personen die veel interesse tonen in woningen. Hierbij is het altijd heel nuttig dat u een
nummerplaat kan meegeven. Na inbraken voert de politie
steeds een buurtonderzoek uit. Wanneer u de politie bv. kan
meedelen dat uw hond ’s nachts op een bepaald uur geblaft
heeft, dan kan dit een nuttige tip zijn voor het bepalen van
het tijdstip van een inbraak (bij de buren), wat een gunstig
effect kan hebben op het verdere gerechtelijke onderzoek.
U kan de politie dag en nacht bellen op het nummer 101.

De beste maatregel om een inbraak te voorkomen, is het
diefstalveilig maken van uw woning. De politie helpt u hierbij door het geven van gratis diefstalpreventieadvies. Na het
maken van een afspraak komt de diefstalpreventieadviseur
bij u langs. Hij geeft ter plaatse uitleg over hoe u uw woning
beter kunt beveiligen, bv. door andere leefgewoonten aan
te nemen, door betere sloten te plaatsen en eventueel door
bijkomende elektronische maatregelen te voorzien. Nadien
ontvangt u een verslag met tips op maat van uw woning.
Alle info vind u op de website: www.politie.sint-niklaas.be
in de rubriek preventie.
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U kan dit advies ook rechtstreeks aanvragen: yves.vergauwen@police.belgium.eu of tel. 03 760 65 98.

‘De Warmste Wijk’
December is cadeautjesmaand

De Warmste Wijk biedt de bewoners van de Elisabethwijk
GRATIS energiescans en energieaudits aan. Je kan deze
heel het jaar door op elk moment aanvragen. In de ‘warme’
maand december willen we de warmte in De Warmste Wijk
nog verder verspreiden.
Laat in de cadeautjesmaand december de buren weten dat
je aan hen en de warmte in hun woning denkt en doe ze
een scan of audit cadeau. Op die manier spaar je mee voor
thermostatische kranen voor basisschool Sint-Camillus.
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Meer informatie kan je vinden in De Warmste Wijk envelop
die begin november in de brievenbus valt.
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Gratis fietsgravering Fietspunt
De Versnelling

Even voorstellen ... A Rolling Stone vzw.

In het kader van het fietsdiefstalpreventiebeleid van de stad,
kan je bij Fietspunt De Versnelling terecht om je fiets gratis
te labelen. Hierbij wordt een label met rijksregisternummer
van de fietseigenaar op het fietsframe gebracht. Dit label is
een zeer duurzame sticker en is moeilijk te verwijderen van
het fietsframe. Kom dus met uw fiets naar het Fietspunt De
Versnelling en breng uw identiteitskaart of SIS-kaart mee.
Fietspunt De Versnelling | Leopold II - Laan 2
Maandag tot vrijdag van 7 tot 19 u.
0492 72 01 21 en 0493 51 64 76
deversnelling@vzwdenazalee.be

Wijkcirculatieplan | plannen Elisabethwijk |
participatiemoment
Meer info op www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie

Paul De Malsche

Een aantal vrienden hebben besloten een doorgangswoning te creëren in de Elisabethlaan voor de opvang en
doorstroming van +18-jarige erkende vluchtelingen.
Zij willen deze vluchtelingen, die na legalisering twee
maand de tijd krijgen om een woning te vinden, helpen
door hen zes maand langer een thuis te geven en hen intussen wegwijs te maken in de stad en onze maatschappij. Zij willen een steen verleggen door deze jonge
mensen nieuwe kansen in het leven te geven.
Samen richtten ze daarom de vzw A Rolling Stone op.
De woning die ze huren geeft plaats aan een 5-tal jonge
mensen. Zij willen hen, terwijl ze zoeken naar een
definitieve woning, een adempauze geven. Hen helpen
met hun taalkennis, er voor hen zijn en hen zo goed mogelijk integreren in onze maatschappij. De kennis en de
wil om hen wegwijs te maken in onze samenleving hebben ze gezocht bij vrienden met competenties om aan
deze verwachtingen tegemoet te komen. Gedurende een
aantal maanden nemen zij hen mee op sportactiviteiten
en maken hen wegwijs in onze culturele geplogenheden. Ze laten hen kennis maken met onze stad en haar
mogelijkheden. Intussen kijken ze samen met hen uit
naar werk of een manier om zich verder te ontplooien,
en gaan ze samen op zoek naar een woning.
Het project krijgt steun van OCMW en CAW en zij gaan
nauw samenwerken om alles in goede banen te leiden.

Met de invoering van circulatiemaatregelen in de binnenstad, aangevuld met een reeks flankerende ingrepen, wil
het stadsbestuur het doorgaand en sluipverkeer uit de stadswijken halen. Daardoor worden de wijken gemakkelijker
bereikbaar voor bewoners, bezoekers en handelaars. Er ontstaat ook meer ruimte voor een vlotte circulatie voor het
openbaar vervoer en het verkeer wordt veiliger voor voetgangers en fietsers. De leefbaarheid in de stadskern wint
er bij: er is minder lawaai en luchtvervuiling en er ontstaat
een gezonder leefklimaat voor iedereen.

Filosoof Johan Braeckman steunt dit initiatief door een
lezing te geven ten voordele van het project. De woning heeft een opknapbeurt nodig. De kosten worden
geraamd op 20.000 €. Door het organiseren van allerlei activiteiten staat de teller nu op ongeveer 12.000 €.
Meubels en huisraad sprokkelen ze zelf bijeen maar de
waarborg, verf, binnenbrengen van gas, plaatsen en kopen van verwarmingstoestellen, verzekering, leggen van
veilige electriciteit, keukentoestellen e.d. daar is nog
geld voor nodig.

Voor de Elisabethwijk is besloten dat de pleinen heringericht worden. Doorgaand verkeer over de pleinen moet
worden verhinderd. Dit kan enkel gebeuren door een goed
ontwerp. Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat circulatiemaatregelen, waarbij doorgaand verkeer geweerd wordt,
gekoppeld worden aan ruimtelijke kwaliteit. Daarom zal er
een ontwerper aangesteld worden en er wordt ook een participatietraject met de buurtbewoners voorzien. Het is de
bedoeling dit traject in het voorjaar van 2018 op te starten.

Ook buurtbewoners kunnen helpen in dit project. Meer
info:

Eva De Gols
Untitled-9876 3

A Rolling Stone vzw - maatschappelijke zetel :
Koningin Elisabethlaan 19 - 9100 Sint-Niklaas

T 0497 61 90 44 - 0473 31 13 16
E rollingstonevzw@gmail.com
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5 tot 26-08-2017 | Verslag Ciné Leopold
Deze zomer was er de vierde editie van Ciné Leopold. We openden het filmfestival dit jaar met de film
‘Sprakeloos’. Met ongeveer 230 toeschouwers was
onze eerste avond meteen schot in de roos.
Echt zwoele zomeravonden waren er helaas niet bij
deze editie, maar toch konden alle vertoningen buiten doorgaan.
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Openingsavond, 5 augustus 2017

De keuzefilm werd dit jaar de Zweedse film ‘A man
called Ove’. Voor velen een heel aangename verrassing. De kortfilmavond was dan weer heel afwisselend en boeiend. Ondanks een kleine hoeveelheid
neerslag bleven de meeste mensen toch zitten.
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Afsluiten deden we met een avond die in het teken
stond van de iets jongere buurtbewoners. Sophie
van Coiffure Confituur zorgde ervoor dat iedereen
die wou met een prachtig kapsel naar de filmvoorstelling kon gaan. Die avond vertoonden we de animatiefilm ‘Shaun het schaap’. Een prachtige film voor
jong en oud. Het was een heel fijne dag voor al wie
jong van geest was.
We waren vooral blij met de extra hulp die we dit jaar
kregen van een aantal bewoners én van de buurtkinderen. Volgend jaar vieren we onze vijfde editie.
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Kinderanimatie, 26 augustus 2017

Foto’s: Paul De Malsche. Meer foto’s op www.elisabethwijk.be

Buurtnetwerk Hoplr
Ondertussen zijn er in onze buurt al meer dan 163
gebruikers van de sociale netwerksite Hoplr. Op
dit netwerk, waarop enkel buurtbewoners terechtkunnen, worden allerlei thema’s aangekaart en besproken. Maar er worden ook praktische afspraken
gemaakt of fijne initiatieven gedeeld. En het is ook
handig om snelle boodschappen door te geven.
Het wordt wel eens vergeten dat niet iedereen toegang tot het internet heeft of over een pc beschikt.
Daarom blijft het belangrijk dat er in een buurt ook
dingen schriftelijk worden kenbaar gemaakt. Daarom
ook initiatieven als infopunt Elisabethwijk, flyers en
deze buurtkrant.
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Maar wie kan en wil gebruik maken van Hoplr, kan
zeker nog meedoen. Een beknopt overzicht over de
thema’s: voorstellen rond herinrichting van de buurtpleinen (zie circulatieplan op pagina 3), vragen voor
praktische klusjes, opruimen van bladeren, installatie
van boekenkastjes, weg te geven spullen, fietsgravering, Ciné Leopold ...
4
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NIEUW

vaste wijkploeg in elke wijk
Vanuit het ‘gebiedsgericht werken’ werd een reorganisatie doorgevoerd voor het onderhoud van de 12
stadswijken. Elke wijk krijgt een eigen, vaste ploeg. Het
gaat om een aantal medewerkers die permanent aan
de slag zijn in de wijk en die daar ook een vaste uitvalsbasis krijgen.
De arbeiders verrichten een aantal taken, die vroeger door aparte diensten werden uitgevoerd in een
niet-wijkgebonden systeem. Concreet gaat het om het
netjes houden van de wijk, zwerfvuil opruimen, snoeien, vegen en groenonderhoud. De arbeiders kregen een
specifieke opleiding voor deze taken en hebben ook de
nodige machines en werkinstrumenten ter beschikking.
De eerste twee wijken waar de nieuwe aanpak wordt
uitgerold zijn Stadsrand-West en Belsele. Telkens een
nieuwe wijkploeg van start gaat, wordt dit begeleid
door een bewonersvergadering en de bus-aan-bus bedeling van een infofolder.

Voordelen van de nieuwe werkwijze
Het grootste voordeel van een vaste wijkploeg is dat
die alle hoekjes en kantjes van de wijk kent. Door elke
dag in de wijk aan de slag te zijn, kan de wijkploeg problemen vaker voorkomen en die problemen ook sneller
oplossen. Verder komen bewoners vaker in contact met
de medewerkers van de wijkploeg. Ze worden bekende
gezichten in de wijk. Dit verhoogt de betrokkenheid
van de inwoners en het verantwoordelijkheidsgevoel
van de wijkploeg.

Twee extra ploegen
De vaste wijkploeg krijgt regelmatig ondersteuning
van twee extra ploegen. Zo werd er een flexibel team
samengesteld. Als de vaste wijkploeg het te druk heeft,
kan deze ‘flexploeg’ bijspringen waar nodig. Ze wordt
ook ingeschakeld bij eenmalige taken, zoals het snoeien of aanplanten van bomen en struiken. Ook de ploeg
van de openbare reinheid komt regelmatig langs in de
wijk. Zij heeft een specifieke opdracht voor het ophalen
van sluikstort, het vegen en de pmd-ophaling.
In de Elisabethwijk is de start voorzien in het voorjaar
van 2018. Deze ploeg heeft ook de Priesteragiewijk als
werkgebied.

KALENDER
08-11-2017 | infoavond groepsaankopen isolatie
en beglazing Interwaas | Zaal Familia | 19.30-21
uur
Van 6 november 2017 tot 31 maart 2018 kan u via Interwaas deelnemen aan een groepsaanbod dak-, muur- en
vloerisolatie en beglazing. Na inschrijving komt een van de
geselecteerde aannemers bij u langs en ontvangt u een vrijblijvende offerte. In het kader van dit groepsaanbod organiseert Interwaas een informatieavond. Meer info via www.
waaslandklimaatland.be/groepsaankopen.

29-11-2017 | infoavond dakisolatie | Zaal Familia |
Truweelsstraat 138 | 19.30 - 21 uur
Verschillende partners lichten op deze informatieavond
het project ‘Met gemak isolatie onder elk dak’ toe en geven
daarnaast de nodige informatie omtrent bijhorende premies en andere voordelen. Om praktische redenen: graag je
aanwezigheid bevestigen via dewarmstewijk@sint-niklaas.
be of via 03 778 32 04.

13-01-2018 | Nieuwjaarsreceptie | Prins Leopoldplein | vanaf 17 uur | gratis
De buurtwerking trakteert jullie op gratis soep, glühwein,
chocolademelk, verse biothee. En we verkopen het Ciné Leopoldbier én cava om geld te verzamelen voor ons goed doel.
Ook De Warmste Wijk is aanwezig.

18-01-2018 | infoavond groendaken | Zaal
Familia |  19.30-21.00  uur
In samenwerking met Inverde.

03-02- 2018 | publieksmoment Paterssite |
Zaal Familia en Paterskerk
We nemen symbolisch afscheid van de Paterskerk. Meer
info op pagina’s 6 en 7.

Eerste en laatste donderdag vd maand | kaarting
café zaal Familia | 13.30-17 uur
Een organisatie van Okra.

Elke dinsdagavond | turnen | café zaal Familia |
19 - 20 uur
Een organisatie van Okra.

Activiteiten kunstencentr. Bleek | Truweelstr. 121
Neem een kijkje op www.bleek.eu

Activiteiten Masereelhuis| Truweelstr. 85
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Neem een kijkje op www.masereelhuis.be
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Op zaterdag 3 februari 2018 sluiten we de deuren van de kerk definitief. Daarom organiseren
we een Publieksmoment. Hierbij nemen we, met o.a. een fototentoonstelling, op feestelijke
wijze tijdelijk ‘afscheid’ van de kerk . En hiervoor vragen wij jouw hulp.
www.sint-niklaas.be/paterssite
Het was een paar maanden stil rond de Paterssite maar achter de schermen werd hard gewerkt aan de voortgang
van het project. De bouwaanvraag voor de omvorming van de kerk naar een gemeenschapscentrum werd ingediend begin juli. De vergunning wordt nog voor het einde van het jaar verwacht. Vermoedelijk rond april volgend jaar starten de bouwwerken.
Aangezien de kerk een jaar lang een bouwwerf zal zijn, willen de stad en Interwaas iedereen graag uitnodigen
om samen de kerkdeur dicht te trekken. De officiële afsluiting van de Paterskerk zal plaatsvinden op zaterdag 3
februari 2018 . Om 14 uur geven de stad en Interwaas toelichting over de stand van zaken van het project en we
werpen een blik op de toekomst. Maar we bespreken ook de organisatie van de werf om zo min mogelijk hinder in
de buurt te geven.
Gekoppeld aan dit moment maken we de winnaar bekend van de wedstrijd rond de naamgeving van de zalen en
kan de winnaar zijn prijs in ontvangst nemen.

Help mee aan onze fototentoonstelling.
Niet alleen de Paterskerk maar ook zaal Familia roept bij vele Sint-Niklazenaren vele herinneringen op. Daarom
willen we jullie de kans geven een stukje mee het verleden van beide gebouwen in beeld te brengen. Dus, ben
je ooit getrouwd of gedoopt in de Paterskerk? Of heb je er je communie gedaan, dan nodigen wij julllie uit de
eventuele foto’s van dit speciale gebeuren bij ons binnen te brengen. Ook foto’s van mooie (feest)momenten of
bijeenkomsten in zaal Familia zijn meer dan welkom. Het is de bedoeling om met de ingezonden foto’s een tentoonstelling te maken die jullie na het officiële infomoment op 3 februari kunnen bezoeken in de kerk.

Praktische info binnenbrengen foto’s.
Je kan je foto’s binnenbrengen bij Interwaas, Lamstraat 113. En dit tot vrijdag 22 december (op werkdagen
tussen 8.30 uur en 12 uur of tussen 13 en 17 uur). Analoge foto’s worden meteen ingescand en terugbezorgd.
Digitaal bezorgen kan ook, ter attentie van Griet Boodts, info@interwaas.be, tel. 03 780 52 15. Vergeet zeker niet
je naam en het jaar waarin de foto genomen is te vermelden.
Per post mogen ze bezorgd worden aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas ter attentie van Griet Boodts
(tevens contactpersoon voor verdere vragen met vermelding van Paterssite). Na het inscannen zal de foto per post
terug bezorgd worden.
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Zin om mee te doen aan het cohousingproject op de Paterssite?
Het cohousingproject op de Paterssite kan afhankelijk van de grootte van de woningen bestaan uit 8 tot 13
woongelegenheden. Cohousing is samen een buurt vormgeven waar het goed is om te leven. In een cohousinggroep heeft ieder gezin zijn eigen volledig uitgeruste woning en worden daarnaast ruimtes en spullen gedeeld.
Er is spontane interactie met je buren in een groene en veilige omgeving. Zo ontstaat er een sterke cohesie kinderen spelen samen, ouderen hebben gezelschap, alleenstaanden een helpende hand wanneer nodig – maar
wordt tegelijk ieders privacy gerespecteerd. Een duurzaam alternatief voor klassiek wonen in alle opzichten!
Concreet is de stad op zoek naar geïnteresseerden voor het samenwoon-of cohousingproject. Om dit te doen
slagen heeft de stad een begeleider aangesteld die een groep zal helpen zoeken en vormen. Deze begeleider
is Gemeengoed geworden met bezieler Jeroen Gaeremynck. Hij zal de komende maanden hard werken om
geïnteresseerden samen te brengen.
Indien een dergelijke vorm van samenwonen en samenbouwen u interesseert, kan u geheel vrijblijvend contact
opnemen met Jeroen Gaeremynck of Interwaas. Tevens zullen de komende maanden verscheidene evenementen georganiseerd worden om het cohousingproject onder de aandacht te brengen.
jeroen.gaeremynck@gemeengoed.be
info@interwaas.be

COLOFON
Buurtkrant met steun van het Sint-Niklase stadsbestuur, dienst diversiteit, samenleving en preventie, cel buurtwerk.
Werkten mee aan deze krant: Gudrun Van Den Bulck, Jeroen Gaeremynck, Marieke De Wever, Yves Vergauwen, Griet Boodts, A Rolling Stone
vzw en Siri Van Hove.
Foto’s: Paul De Malsche
V.U.: Sofie Heyrman, schepen welzijn, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.

Mark Gielen, wijkagent

0498 58 09 69

politie.elisabethwijk
@sint-niklaas.be

Gerrit Heirbaut, voorzitter
bewonerscomité

info@elisabethwijk.be

Siri Van Hove, buurtwerkster

Tijs Van Hoyweghen, straathoekwerker

0485 55 49 83
0496 58 31 33
03 778 37 36
tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be
siri.vanhove@sint-niklaas.be
7
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Nieuwjaarsreceptie | 13 januari 2018 | Prins
Leopoldplein | vanaf 17 uur

NIEUWS!

Op zaterdag 13 januari is het zover. Dan is er onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie op het Prins Leopoldplein. Vanaf 17 uur
trakteert de buurtwerking jullie op een gratis glaasje jenever, glühwein, warme chocolademelk of soep. Wij vinden
het heel fijn als jullie zelf een kleine versnapering meebrengen.
Het is het moment om samen met de buren een glaasje te
drinken en om nieuwe bewoners en vrijwilligers in de buurt
te leren kennen. Dit jaar willen wij opnieuw voor een nog
te bepalen goed doel geld inzamelen. Daarom verkopen we
die avond ook Ciné Leopoldbier en cava.
Er is ook een standje met info over de activiteiten die kaderen binnen het project de Warmste Wijk. Redenen genoeg
om langs te komen op deze fijne avond.

Nieuw: Infopunt Elisabethwijk |Truweelstraat
In onze wijk staat er nog heel wat op het programma dit en
volgend jaar. Er is besloten om al deze initiatieven onder te
brengen in één lokaal, Infopunt Elisabethwijk. Dit infopunt
is gelegen in het voormalig bibliotheekfiliaal op de parking
van de Paterssite. Zo kan je er voor inlichtingen over De
Warmste Wijk elke woensdagnamiddag terecht bij Marieke
De Wever. Ook het begeleidingstraject rond cohousing op
de nieuwe paterssite is gestart en ook zij vergaderen in
het infopunt. Als je interesse hebt, kan je altijd eens langskomen. De vergaderdata zullen we communiceren via
Hoplr,  FB en aan het infopunt zelf.
En volgend jaar starten eindelijk ook de werken aan de kerk.
Ook voor info over de werken op de site, zal het infopunt
indien mogelijk ingeschakeld worden.

Paul De

Meer info:
De Warmste Wijk: www.dewarmstewijk.be.
Contact: dewarmstewijk@sint-niklaas.be | 03 778 32 04
Cohousing: www.paterskerk.be.
Contact: jeroen.gaeremynck@gemeengoed.be | 0486 79 78 72

Masereelhuis | volxkeuken | verbouwingen
Het Masereelhuis is momenteel gesloten omdat het een
flinke opknapbeurt krijgt.  Zo wordt er o.a. nieuw sanitair
geïnstalleerd. Daarom is het momenteel niet mogelijk een
nieuwe volxkeuken te organiseren. Maar op 20 januari gaan
ze opnieuw van start met dit mooi initiatief.

Sneeuwvrij maken van voetpaden: hulp voor
80-plussers en personen met een beperking
Van 1 december 2017 tot en met 31 maart 2018 biedt de stad
een extra service aan 80-plussers en zelfstandig wonende
personen met een beperking die niet in staat zijn zelf hun
voetpad sneeuw- en ijzelvrij te maken. Zij kunnen tegen
betaling van 2,50 EUR hun voetpad sneeuw- en ijzelvrij laten
maken. Zij kunnen dit telefonisch aanvragen op het nummer
03 778 30 00 of bij de klantendienst.
Maar je kan als buurtbewoner natuurlijk ook zelf een handje
toesteken als je merkt dat je buur niet meer in staat is deze,
overigens voor iedereen wettelijke verplichting, na te komen.
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