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Denkt u met ons mee?
Lezerspanel
Regelmatig sturen wij u e-mails, brieven of folders. We vinden het belangrijk dat die informatie attent, helder
en persoonlijk is. We hopen dat we op de goede weg zitten. Maar diegene die dat het best kan beoordelen,
bent u. Daarom werken we bij Mooiland met een lezerspanel. Samen met een groepje bewoners lezen en
bespreken we een aantal brieven. Is de boodschap duidelijk? Is de brief te lang?

Wilt u zich aa
nmelden
voor het leze
rspanel
of helpen bij
het
verbeteren va
n onze
online dienst
verlening?
Stuur dan een
e-mail
naar commun
icatie@
mooiland.nl.

Verbeteren van de online dienstverlening
Achter de schermen werken we aan een huurdersportaal waarin u huurzaken straks online kunt regelen.
Hier kunt u eenvoudig uw gegevens zien, reparatieverzoeken melden of uw huur opzeggen. Uw feedback
is hierbij belangrijk!

Duurzaam
wonen en leven

Duurzaamheid is belangrijk voor onze gezondheid, onze
leefomgeving en onze toekomst. De komende jaren werkt
Mooiland daarom hard aan het verduurzamen van de
woningen: we maken woningen klaar voor de toekomst,
energiezuiniger en daardoor ook betaalbaarder! Wilt u zelf
ook een steentje bijdragen aan een duurzamer leven? Er zijn al
kleine dingen die helpen!
- Schakel apparatuur écht uit en laat het niet op de stand-by
stand staan. Ook in de stand-by stand verbruiken apparaten
stroom.
- Vervang uw gloeilampen door energiezuinige (LED)lampen. Zo bespaart u ook nog eens op uw
energierekening!
- Zet de verwarming een graadje lager. Denk er ook aan
deze een uur voordat u naar bed gaat lager te zetten.
- Geef spullen een tweede leven. Kijk eens naar wat u
al in huis heeft of wat u kunt vinden op een markt, in een
kringloopwinkel of op internet. Goed voor de portemonnee
en ontdekt u erg mooie verrassingen!
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Open dag
druk bezocht!

Op zaterdag 12 oktober, tijdens de Dag van het Huren, zette
Mooiland haar deuren voor u open. Ons kantoor in Grave werd
omgetoverd tot een informatiemarkt met heel veel informatie
over het zoeken en huren van een woning. Ruim 500 bewoners
en woningzoekenden kwamen naar Grave om in gesprek te
gaan met de medewerkers van Mooiland.
Wilt u weten welke activiteiten Mooiland in 2020 organiseert
voor u? Kijk dan op www.mooiland.nl/activiteiten.

4 Wintertips

voor uw tuin of balkon
Brr..de temperatuur wordt weer kouder. Graag geven we u tips
om uw tuin en balkon te beschermen en winter klaar te maken:
Heeft u een tuinslang? Maak deze dan leeg. Het water
in de slang kan namelijk bevriezen. Laat ook uw
buitenkraan leeglopen en sluit deze af. Zo voorkomt uw
schade.

Verplaats planten naar een koele, lichte plek.
Verplaats kleine plantjes, zoals een cactus en
kruidenplantjes, naar binnen.

Heeft het gesneeuwd? Schud de sneeuw van uw
planten af. Sneeuw is zwaar en kan er voor zorgen dat
takken of planten breken. Dat zou zonde zijn!

Zout strooien helpt tegen een gladde
stoep. Het strooien van zout is alleen niet
goed voor planten en bomen. Gebruik
daarom zand in plaats van zout.

Retouradres: Mooiland Postbus 140 5360 AC Grave

Wist u dat...?
Het is leuk om verrast te worden, maar ook om zelf te
verrassen! Heeft u een vriend die altijd voor u klaar staat?
Een dierbare die u al te lang niet gesproken hebt? Of bent u
heel erg trots op iemand uit de buurt?
Verras diegene dan met een leuke Mooiland-kaart!
Vraag een gratis setje aan met uw adres via
communicatie@mooiland.nl

Mooie
B-score

Heeft u vragen?
Op onze website www.mooiland.nl vindt u veel informatie over
het huren of zoeken van een woning bij Mooiland.

Mooie B-score voor

Spreekt u liever een van onze medewerkers?
Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur
via 088 450 10 10.

onze dienstverlening
Aedes Benchmark beoordeelt ieder jaar alle woningcorporaties.
Ze kijken bijvoorbeeld naar de tevredenheid van bewoners, de
betaalbaarheid en naar duurzaamheid. Aedes geeft een A, B of
C score.
Mooiland scoort op alle vlakken een mooi gemiddelde B-score!
Vooral als het gaat om het uitvoeren van reparatieverzoeken en
verwelkomen van nieuwe huurders scoren we hoger dan vorig jaar.
Er is altijd nog ruimte voor verbetering. Daar gaan we dan ook mee
aan de slag in 2020. Samen geven we thuis!
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