Veilig Wonen in

Rozenburg

Sinds 2016 werken wij eraan om woningen in Rozenburg zo veilig mogelijk te maken. Ieder jaar werd een deel van de woningen
gecontroleerd op de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) door een bouwplanadviseur. Is het hang- en sluitwerk
goed, zodat inbrekers minder kans maken om binnen te komen? Zijn er rookmelders in verschillende ruimtes, zodat je bij brand snel
gealarmeerd wordt? En hoe staat het met de buitenverlichting? Een goed verlichte woning is namelijk veel veiliger: minder kans op
ongelukken én minder interessant voor mensen die eigenlijk niets in jouw huis te zoeken hebben.

Feestelijke uitreiking door Wethouder Roos Vermeij
In mei 2021 werd het laatste PKVW-certificaat voor onze
woningen uitgereikt. Natuurlijk lieten wij dat moment niet
zomaar voorbij gaan. Het is een echte mijlpaal, want de
PKVW certificering was een groot project dat ook een flinke
investering vroeg. Huurders Theo en Loes Vonk kregen hún
exemplaar uit handen van wethouder Roos Vermeij. Door de
coronamaatregelen kon niet iedereen uitgenodigd worden
voor de uitreiking. En daarom was er voor alle mensen uit de
Vogelbuurt, huurder of niet, een doosje met boterkoek.
De PKVW certificering heeft ook betekenis: onze woningen
voldoen tot minimaal 2026 – 2031 (afhankelijk van het moment
van certificering) aan de eisen van het PKVW.

Onze woningen hebben:
Goed hang- en sluitwerk
Keurmerk buitenverlichting
Rookmelders
80% minder kans dat een
inbraak lukt

Werkt alle buitenverlichting nog?
Een huurder van Ressort Wonen aan het Palet gaf een goede tip: “Let goed op of de verlichting het doet. Is een lamp kapot, neem
dan contact op met Ressort Wonen. Zij zorgen dat de verlichting wordt gemaakt. Als we met elkaar blijven opletten zorgen we
voor een veilige buurt.” Eerder vertelden we al dat goede buitenverlichting de buurt veiliger maakt. Lampen aan de schuren bij het
achterpad maken de stegen een stuk onaantrekkelijker voor inbrekers. Maar dan moeten ze het wel doen. Zie je een kapotte lamp bij
jouw schuur, laat het ons snel weten!
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