SAMEN SCHOON
EEN SCHOON EN OPGERUIMD HUIS IS PRETTIG. NET ZO BELANGRIJK IS EEN SCHOON PORTIEK,
TRAPPENHUIS OF LIFT. DAT BIEDT EEN WARM WELKOM VOOR U EN UW BEZOEK. BEWONERS ZIJN DAAR
ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR. EIGEN HAARD HELPT U GRAAG. WAT KUNT U DOEN VOOR EEN SCHONE
WOONOMGEVING?

Zelf doen
Algemene ruimtes zoals een portiek,
trappenhuis, galerij of lift zijn van
niemand persoonlijk, toch hebben ze veel
invloed op uw woonplezier. Een schone
en opgeruimde ruimte zorgt dat u zich
welkom voelt. Als dat wordt verpest door
vuilniszakken, fietsen die in de weg staan
of rondslingerend afval, is dat voor alle
bewoners vervelend. Soms is het zelfs
gevaarlijk. Afval trekt ongedierte aan
en spullen die in de weg staan kunnen
vluchtwegen blokkeren.

Schoonmaakcontract

Inspiratie van anderen

Wilt u liever een professioneel schoonmaakbedrijf
inschakelen, dan kan dat ook. U gaat dan met Eigen
Haard in gesprek over uw wensen. Kijk voor de
mogelijkheden op onze website. Eigen Haard belast deze
schoonmaakkosten door via de servicekosten. Dit kan
alleen als 70% van de bewoners hiermee akkoord gaat.

In een paar portieken in in de Burgemeester
Röellstraat in Geuzenveld Amsterdam
hebben bewoners voor hun eigen portiek
een schoonmaakrooster gemaakt. Elke
week is een andere bewoner aan de beurt
om het portiek te vegen en te dweilen. Als
iemand een keer niet kan, wordt er geruild.

Als u bijvoorbeeld met een aantal buren een portiek
deelt, kunt u samen een schoonmaakrooster maken.
Per persoon is het dan helemaal niet zoveel werk. Wij
kunnen u helpen met het maken van zo’n rooster.

In de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer in
Amsterdam hebben de ruim 100 bewoners
van een gebouw juist gekozen voor het
uitbesteden van het schoonmaakwerk. Elke
week maken professionele schoonmakers
de gemeenschappelijke ruimtes, de entree
en de liften schoon. Periodiek doen ze extra
zaken zoals glazen wassen of het aanvegen
van de garage.

Voorkomen is beter dan opruimen
Als iets niet vies wordt, hoef je het ook niet schoon
te maken. Buren mogen elkaar daar op aanspreken.
Doe dat vriendelijk en met respect voor elkaar. U zult
zien dat er dan veel voorkomen kan worden.

Lucht kamers
10 tot 30
minuten

Goed idee?
Geef het door.

TIP VOOR
IN HUIS

Meer informatie

Frisse lucht
Ventileren betekent frisse lucht en dat
is belangrijk voor uw gezondheid. U
bespaart er ook nog energie mee!
Gebruik daarom de mechanische
ventilatie als u die heeft. Dubbel glas
heeft vaak ventilatieroosters die u open
kunt zetten. Voor extra frisse lucht kunt
u kamers luchten door het raam 10 tot
30 minuten wijd open te zetten. Doe
dat liefst wanneer de verwarming laag
staat, om warmteverlies te voorkomen.
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Kijk voor inspiratie en tips op onze
website eigenhaard.nl/samenschoon
houd uw wijk schoon en veilig.

Vliegende start
Het afgelopen jaar heeft Eigen
Haard extra ingezet op een schone
woonomgeving. We hebben
bijvoorbeeld honderden portieken
geïnspecteerd, extra opruimacties
met bewoners gehouden,
schoonmaakcontracten aangepast
of nieuw aangeboden, eenmalige
schoonmaakbeurten uit laten voeren
en bewoners gestimuleerd samen hun
portiek goed schoon te houden en
hierover goede afspraken te maken.

Doe het samen
De algemene ruimtes zijn een verantwoordelijkheid van buren samen. Ergert u zich aan rommel
en vuil? Pak het dan vandaag nog aan. Dit begint
door te praten met uw buren. Of ga er over in
gesprek met uw bewonerscommissie. Weet
u niet goed hoe u het moet aanpakken? Dan
helpen wij u graag. Bespreek uw vragen met
de wijkbeheerder, of neem contact op met de
medewerker Woonservice van uw wijk,
via info@eigenhaard.nl.

Goed voorbeeld? Vertel het ons!
We zoeken altijd naar manieren om bewoners
te helpen. Bent u trots op uw schone portiek
en wilt u graag laten zien hoe de bewoners dit
hebben aangepakt? Wij horen het graag! Neem
contact op met Eigen Haard. Wie weet staat uw
portiek dan een volgende keer in dit magazine
om anderen te inspireren.
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