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Nieuwsbrief 
  

Mei 2021  nummer 3 

 
Bewonersvereniging Loudontraat (hoogbouw)  

Post adres:   Loudonstraat 245  

3317PE    Dordrecht  

info@loudonstraat.nl    

Beste leden, 

Na de uitgebreide nieuwsbrief van april is er heel wat besproken met 

Woonhave, we kregen intussen inzicht in de jaar afrekening en er waren nogal 

wat vragen van onze kant. We zijn er min of meer uitgekomen en u krijgt de 

afrekening van hun binnenkort bij u in de bus. 

Op onze website, onder tabblad “wonen” kunt u 2 formulieren vinden die de 

puntentelling en zo de hoogte van de huur bepalen. Draai ze uit en vul ze in, 

om de huurprijs van uw woning te controleren. Ook de link over het 

energielabel https://www.woonbond.nl/nieuws/onrust-over-nieuwe-

energielabel  is reuze interessant om te lezen. De Rijksoverheid heeft alle 

energielabels geregistreerd op www.ep-online.nl U kunt hier uw postcode en 

huisnummer invoeren en daarmee zien wat het energielabel van uw woning is. 

Verder hebben we gezien dat een willekeurig bedrijf zich aanbied om uw 

ramen te reinigen. Dat staat natuurlijk iedereen vrij, maar laten we niet 

vergeten dat we zelf een schoonmaak bedrijf voor onze woningen hebben, die 

dat ook voor u wil doen, natuurlijk tegen een redelijke vergoeding. Onderaan 

staat het telefoonnummer van Henk Jutte.  

Binnenkort krijgt u de jaarlijkse afrekening van Woonhave. Daarover zijn we 

nog steeds in onderhandeling en het staat ook op de agenda van de Algemene 

Leden Vergadering die we in het najaar gaan plannen, dit vanwege de corona. 

Dan zoeken wij nog wat mensen voor een functie in ons bestuur. Ziet u het 
zitten om er wat tijd in te steken? Meld u dan aan via onze mail 
info@loudonstraat.nl                 

                                               Het bestuur. 

 

 

 

T   Het telefoonnummer van 

schoonmaker Henk Jutte 

is: 06-54306281 
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