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WIJ NODIGEN U UIT

Hoe zorgen wij ervoor dat u prettig in de Donjon
woont? Dagelijks lopen onze medewerkers 
meerdere rondes door de gebouwen en de wijk
om het prettig wonen zoveel als mogelijk voor u 
te realiseren. Mocht u ondanks deze controles toch
zaken tegenkomen die vervuild of beschadigd zijn,
dan vragen wij u deze zaken bij ons te melden. 
Dat kan bij medewerkers ter plaatse of via ons 
Servicebureau.
Wij hebben uw hulp nodig bij het creëren en 
behouden van een prettige woonomgeving. Zo
kunt u bijdragen aan een schone galerij of een
nette entree door bijvoorbeeld geen rommel 
te laten slingeren. U kunt medebewoners en 
bezoekers aanspreken op ongewenst of vervuilend
gedrag. Ook draagt u bij aan een prettige woon-
omgeving als u kapotte galerijverlichting of 
onveilige situaties doorgeeft aan LEKSTEDEwonen. 

In deze folder treft u ons beleid aan over het
schoon, heel en veilig houden van de woon-
omgeving. Ook hebben wij onze woonafspraken
opgenomen. In een appartementengebouw
woont u immers dichter op elkaar en ieder 
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Prettig wonen
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Het doel is dat uw woonomgeving
schoon, heel en veilig is en dat u 
er gezamenlijk prettig woont.



huishouden heeft zijn eigen leefritme en 
gewoontes. Niet iedereen heeft direct in de gaten
waar een ander last van heeft. Deze woon-
afspraken zijn niet allesomvattend en soms kunt 
u ook zelf onderling afspraken maken. Zo blijft 
de woning en het gebouw voor u en uw mede-
bewoners een plek waar u zich thuis voelt.

Aanspreken op ongewenst gedrag
In uw huurovereenkomst, de Algemene Huur-
voorwaarden en de huisregels op de gebouwen
staat veel vermeld over het gebruik en onderhoud
van de woning en de gemeenschappelijke ruimten.
Is het daarmee ook duidelijk genoeg voor u, 
medebewoners en bezoekers? In de praktijk blijkt
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dat helaas niet altijd het geval te zijn en daarom
spreekt LEKSTEDEwonen bewoners en anderen
aan op ongewenst gedrag.
Dat doen wij door middel van het handhaven 
van de huisregels en het op een juiste wijze laten
naleven van de verplichtingen uit de huur-
overeenkomst. LEKSTEDEwonen controleert en 
handhaaft onder andere op de volgende zaken:
• Spullen op de galerij;
• Spullen in de algemene fietsenberging en 
scootmobielruimten; 

• Schotelantennes;
• Balkons en hekwerkafscheidingen;
• Veiligheid;
• Woonafspraken.
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ALGEMENE FIETSENBERGINGEN EN 
SCOOTMOBIELRUIMTEN

Bewoners delen de algemene fietsenbergingen 
en scootmobielruimten met elkaar. Sommige 
bewoners zien deze ruimten als verlengstuk van
hun eigen berging en plaatsen er bijvoorbeeld
boodschappentassen, meubilair of andere spullen. 
Ook wordt er regelmatig afval in deze ruimten 
achtergelaten. Samen moet u ervoor zorgen dat 
de algemene fietsenberging en scootmobielruimte
schoon en toegankelijk blijven. Kortom, in deze
ruimten mogen alleen fietsen respectievelijk 
scootmobiels staan. 

Diverse goederen
Als LEKSTEDEwonen diverse goederen aantreft 
in de algemene fietsenbergingen en scootmobiel-
ruimten, is de eigenaar ervan vaak niet te 
achterhalen. Daarom worden deze spullen in 
eerste instantie voorzien van een sticker, waarop
staat voor welke datum de spullen verwijderd
moeten zijn. Ook ontvangen alle gebruikers van
deze ruimten een brief over de aangetroffen 
spullen. Als niemand de verantwoordelijkheid
neemt voor het verwijderen van de spullen, dan
verwijderen wij deze op kosten van alle gebruikers
van deze ruimte. In sommige gevallen worden de
spullen tijdelijk opgeslagen.

Verwijderen en ophalen
Spullen zonder waarde worden direct afgevoerd.
Indien wij aangetroffen spullen als waardevol 
beoordelen, dan worden deze spullen maximaal
één maand opgeslagen. 
Gedurende die maand kunnen de eigenaren 
tegen betaling hun spullen ophalen. Als de 
eigenaar niet binnen één maand na verwijdering
de spullen komt afhalen of er niet voor wil 
betalen, dan wordt alles afgevoerd naar het 
grofvuil. Het verwijderen en opslaan van spullen
kost minimaal € 25,- per stuk en kan oplopen 
tot € 250,-. De kosten komen voor rekening van 
de eigenaar of voor rekening van alle gebruikers
van de algemene fietsenberging of scootmobiel-
ruimte. Deze doorbelasting kan dus gebeuren 
bij het opruimen van afval, het verwijderen van
spullen en/of indien de eigenaar onbekend is.

Neem uw verantwoordelijkheid
Wij vinden het vervelend dat goedwillende 
bewoners daar de dupe van (moeten) worden.
Daarom doen wij een beroep op u allen om de 
algemene fietsenbergingen en scootmobiel-
ruimten schoon en leeg te houden en elkaar
daarop aan te spreken. Want prettig wonen doet 
u immers met elkaar.

Bewoners delen de
gemeenschappelijke ruimten 
met elkaar. Om iedereen een 

plezierige woonomgeving te bieden, 
vragen wij u rekening te houden 

met een aantal zaken.



Verwijderen 
Indien bewoners toch allerlei materialen en/of 
spullen bevestigen aan de balkonhekwerken, dan
spreekt LEKSTEDEwonen deze bewoners hierop 
aan en maakt afspraken over het verwijderen. Als 
de bewoner niet meewerkt, dan start LEKSTEDE-
wonen een juridische procedure om dit bij de 
rechter af te dwingen. De kosten van een procedure
zijn aanzienlijk en verhalen wij op de huurder. 
Een juridisch proces kan (zeer) hoge kosten met 
zich meebrengen. 

Wijzigingen buitenzijde
Veranderingen of toevoegingen aan de buiten-
zijde van de woning, zijn alleen toegestaan met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
LEKSTEDEwonen. Dit geldt ook voor het (laten) 
aanbrengen van zonwerende maatregelen. Het
(laten) plaatsen van zonneschermen, screens en
horren is onder strikte voorwaarden toegestaan.
Wij beoordelen uw aanvraag op het gebruik van 
de juiste materialen, de wijze van bevestiging en
de kleurstelling van materialen. Deze voorwaarden
stellen wij om ontsiering en beschadigingen van
de appartementengebouwen te voorkomen. 
Per gebouw kunnen de voorwaarden verschillen. 
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BALKONS EN HEKWERKEN

LEKSTEDEwonen heeft fors in de buurt geïnvesteerd,
met als resultaat een mooie woonomgeving en
meer woongenot voor bewoners en omwonenden.
Zo hebben veel appartementen voor de woon-
kamer (het grote balkon) een privacyscherm. Per
gebouw kan dit verschillen, zoals geperforeerde
platen of matglaspanelen. Dit verfraait niet alleen
het aanzicht van het gebouw, maar u heeft ook
minder inkijk. 

Balkonafscheidingen
Enkele gebouwen hebben geen privacyschermen
en niet alle balkons van de woningen zijn voorzien
van privacyschermen, maar van een hekwerk 
voorzien van verticale spijlen. Helaas zien wij bij
deze balkons soms vlechtwerk, matjes en andere 
creatieve afscheidingen die aan het hekwerk zijn
bevestigd. 
Dergelijke balkonafscheidingen zijn niet toegestaan,
omdat deze de gebouwen ontsieren, ten koste
gaan van de uitstraling en daarmee het woon-
genot kunnen aantasten. Hetzelfde geldt voor het
ophangen van wasrekken aan de buitenzijde van
het balkon. Ook het aanbrengen van plakfolie op
de glaspanelen van het balkon is niet toegestaan. 



GALERIJEN

Sommige bewoners vinden het gezellig om de 
galerij aan te kleden met wat planten, een bankje
of andere spullen. Anderen gebruiken de galerij
om op te klussen. Er zijn bewoners die hun kinder-
wagen of fiets voor de deur plaatsen, bijvoorbeeld
ter voorkoming van diefstal. Maar er zijn ook 
huurders die vuilniszakken, ander afval of een 
winkelwagentje op de galerij neerzetten. Zo staat
de galerij vol met van alles en nog wat: voor 
sommigen gezellig, voor anderen is dat storend.
Maar wat als iemand minder goed ter been is of als
hulpverlening onderweg is naar een spoedgeval?
Dan worden deze spullen ineens vervelende 
hindernissen en zijn soms levensgevaarlijk.

Veilige galerijen
Om dit soort situaties te voorkomen en daarmee
vooral de veiligheid te waarborgen, mogen er
géén spullen op de galerij staan. Ook mag u niets
bevestigen aan de gevel, hekwerk, balustrade 
of hemelwaterafvoer (regenpijp). In de huur-
overeenkomst en de Algemene Huurvoorwaarden
staat hierover dat “u zich als een goed huurder
moet gedragen” en “de gemeenschappelijke 
ruimten overeenkomstig de bestemming moet 
gebruiken en deze bestemming niet mag wijzigen”.
Kortom, er mag niets op galerijen staan of aan 
onderdelen bevestigd zijn, zodat de galerijen 
altijd goed bereikbaar en doorgankelijk zijn. Om
deze redenen mag u ook niet klussen op de 
galerij. Ook deurmatten, hangplanten en andere
decoraties kunnen de veiligheid in gevaar 
brengen. Het stallen en/of opladen van een 
scootmobiel op de galerij is niet toegestaan; 
deze hoort in uw woning, berging of de scoot-
mobielruimte.

Kosten verwijderen spullen
Indien wij spullen op de galerij aantreffen, dan
spreken wij de verantwoordelijke bewoner(s)
daarop persoonlijk aan en indien nodig schriftelijk.
Geeft de bewoner geen gehoor aan dit verzoek,
dan laat LEKSTEDEwonen de spullen verwijderen. 
De verwijderingskosten brengen wij in rekening 
bij de betreffende bewoner(s). Hierbij moet u 
uitgaan van minimaal € 40,- per verwijderd item.

Een mooie woonomgeving 
en meer woongenot voor bewoners 

en omwonenden.



Een correct geplaatste schotelantenne bevindt
zich geheel binnen de contouren van het 
balkon (inpandig) en mag dus niet uitsteken. 
De schotelantenne is bevestigd aan de betonwand
binnen het balkon of geplaatst op een standaard
op de balkonvloer. Meer informatie, zoals de 
constructie- en plaatsingseisen, kunt u vinden in
ons Schotelantennebeleid. Deze brochure kunt 
u downloaden op onze website.

Schotelantenne verwijderen
Als de schotelantenne niet wordt verwijderd of
niet is geplaatst conform ons schotelantennebeleid,
treffen wij rechtsmaatregelen. Via de rechter eisen
wij verwijdering van de schotelantenne en de 
kosten hiervoor verhalen wij op de huurder. Een
juridische procedure kan (zeer) hoge kosten met
zich meebrengen.
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SCHOTELANTENNES

LEKSTEDEwonen heeft liever niet dat u een 
schotelantenne plaatst. Dit ontsiert het 
appartementengebouw en tegenwoordig zijn 
er goede alternatieven, zoals digitale televisie 
en internet. Het (laten) plaatsen van een schotel-
antenne is onder voorwaarden wel toegestaan. 
Zo moet deze geheel binnen het balkon worden 
geplaatst en u moet vóóraf schriftelijke toestemming
hebben van LEKSTEDEwonen. Schotelantennes 
in of aan gemeenschappelijke ruimten, zoals de
galerij of het trappenhuis, zijn altijd verboden.

Correcte plaatsing
Wij accepteren geen schotelantennes die foutief 
of zonder toestemming zijn geplaatst. Dat is 
namelijk in strijd met uw huurovereenkomst en 
de Algemene Huurvoorwaarden, waarin staat dat
huurders vóóraf schriftelijke toestemming nodig 
hebben om “veranderingen en toevoegingen aan
de buitenzijde aan te brengen, waaronder ook 
het plaatsen van een (schotel)antenne valt”. Deze
bewoners worden dan ook aangesproken en
schriftelijk verzocht om de schotelantenne te 
verwijderen of op de juiste wijze te plaatsen. 

Het (laten) plaatsen 
van een schotelantenne is onder
voorwaarden wel toegestaan.
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VEILIGHEID

Er is vanuit LEKSTEDEwonen veel aandacht voor 
de veiligheid, omdat er in een appartementen-
gebouw veel mensen dicht bij elkaar wonen. 
Een ramp doet zich altijd onverwacht en plotseling
voor. Vluchtroutes moeten altijd vrij zijn en niet 
belemmerd worden door obstakels. Hier heeft u 
niet alleen zelf baat bij als u moet vluchten, maar 
ook ambulancepersoneel en andere hulpverleners
moeten altijd een vrije doorganghebben. Vandaar 
dat wij hier strikt op handhaven.

Cameratoezicht
In de Donjon en de Vijfheerenlanden hangen 
camera’s in de gemeenschappelijke ruimten. 
Het cameratoezicht moet bijdragen aan uw 
veiligheid. Als er onregelmatigheden zijn, kunnen
wij achterhalen wat er is gebeurd. Daarnaast willen 
wij de mensen die onze eigendommen vernielen
of vervuilen aan de hand van camerabeelden 
snel achterhalen. De camera’s hangen op diverse
plaatsen, zoals in de lift en bij de entree (zowel de
binnen- als de buitenzijde). Daarnaast beschikken 
wij over mobiele camera’s die wij (waar nodig) 
kunnen inzetten. 
Afhankelijk van de situatie ondernemen wij actie,
zoals bewoners aanspreken op hun gedrag 
(persoonlijk en schriftelijk), sancties of boetes 
opleggen. Alle herstelkosten van de veroorzaakte
schade worden (indien mogelijk) verhaald op de
dader(s). Wij hopen dat door de aanwezigheid van
camera’s bewoners een veilig(er) gevoel ervaren 
in hun woonomgeving en er geen onacceptabel
gedrag wordt vertoond in onze gebouwen. 

Het Protocol Cameratoezicht van LEKSTEDEwonen,
opgesteld in samenspraak met beide bewoners-
commissies, is vastgesteld op 28 september 2015.
Hierin vindt u een beschrijving van de praktische
uitvoering van het cameratoezicht, mede met 
het oog op de bescherming van de privacy van 
bewoners en bezoekers van deze complexen. 
Het gebruik van het cameratoezicht staat op alle 
entreedeuren aangegeven, zodat bewoners en 
bezoekers zijn geïnformeerd. Meer informatie 
over het cameratoezicht en het cameraprotocol
kunt u vinden op onze website.

Centrale toegang
De toegang tot de gebouwen wordt beveiligd
middels een centraal toegangssysteem. Met uw 
digitale sleutel (keycard) kunt u het gebouw in, 
bezoekers moeten aanbellen bij de centrale 
entree. Alle appartementen zijn voorzien van een 
videofooninstallatie, zodat u kunt zien en horen
wie er bij de hoofdentree staat. U bent persoonlijk
verantwoordelijk voor degenen die u toelaat tot
het gebouw. Let er daarom goed op wie u 
binnenlaat en laat alleen uw eigen visite binnen. 
Houdt tevens de centrale toegangsdeur en de 
deuren die toegang verschaffen tot de (fietsen)
bergingen en scootmobielruimten gesloten. Dit 
ter voorkoming van ongewenste bezoekers en 
het vergroten van uw eigen veiligheid en die 
van medebewoners. 

Omdat er in een 
appartementengebouw 

veel mensen dicht bij elkaar 
wonen is er veel aandacht 

voor de veiligheid.
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In een appartementengebouw woont u dichter op
elkaar. Dat heeft tot gevolg dat je elkaar ziet en
hoort, ook omdat iedereen zo zijn eigen gewoontes
heeft. Verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling,
cultuur, dagindeling en karakter kunnen leiden tot
irritaties tussen buren. En niet iedereen heeft direct
in de gaten waar een ander last van heeft. Om 
iedereen een plezierige woonomgeving te bieden,
vragen wij u rekening te houden met een aantal zaken.

Binnen uw woning
Tijdens het inrichten van uw woning kunt u al 
rekening houden met uw buren, onder andere
door te letten op de volgende punten:
• Het aanbrengen van harde materialen als 
vloerbedekking (bijvoorbeeld laminaat en 
parket) is in een appartementengebouw alleen 
onder strikte voorwaarden toegestaan. Zo moet 
de ondervloer qua geluidsisolatie voldoen aan 
de norm NEN-EN-ISO 717-2. Wanneer wij vloeren 
aantreffen die hier niet aan voldoen en overlast 
veroorzaken, ondernemen wij actie. Voor meer 
informatie en advies kunt u contact opnemen 
met onze medewerkers.

• Plaats uw geluidsapparatuur en televisie vrij van 
vloeren en wanden. Plaats boxen niet naast 
verwarmingsbuizen. Wanneer u minder goed 
kunt horen of wanneer u ervan houdt de muziek 
of de televisie hard te zetten, dan kunt u een 
koptelefoon gebruiken.

• ‘s Zomers het raam open hebben of op het balkon
zitten, is heerlijk. Zolang u maar rekening houdt 
met uw buren en zo nodig met elkaar afspraken 
maakt over het tijdstip waarop het weer stil is.

• Een enkele keer zult u moeten boren of timmeren,
vooral als u net bent verhuisd. Het gebouw is van 
beton, waardoor het geluid ver in het gebouw 
doorklinkt. Dit kan overlast veroorzaken bij 
omwonenden. Gaat u klussen? Dan adviseren wij 
u om dit tussen 09.00 en 20.00 uur te doen.

• Woont u in de Donjontoren? Wees dan extra 
voorzichtig met boren en timmeren in vloeren 
en plafonds. Hierin zijn namelijk de leidingen 
verwerkt. Ook het boren in uw balkonwanden 
(gevel) is niet toegestaan in verband met het 
speciale isolatiemateriaal.

Huisdieren
Een appartementengebouw is niet geschikt voor
het houden van grote huisdieren, reptielen of 
giftige dieren. Kleine gezelschapsdieren gaan
meestal prima. Een hond ‘uitlaten’ op het balkon 
of in de algemene ruimten is absoluut niet 
toegestaan. Het geeft overlast aan de buren en 
ook vervuiling en schade aan het balkon. Mocht 
er onverhoopt toch iets misgaan (onderweg naar
buiten), dan dient u als hondenbezitter direct 
‘het ongelukje’ op te ruimen. 

Huisvuil of grof vuil
Huisvuil hoort in de ondergrondse containers.
Staat de ondergrondse container in storing, dan
kunt u contact opnemen met de gemeente Vianen.
Wanneer u huisvuil of grofvuil heeft dat niet in de
ondergrondse containers past, maakt u zelf een 
afspraak met de gemeente voor het ophalen. Zet
het huisvuil of grofvuil kort voor de afgesproken
tijd aan de straat, dit voorkomt overlast en irritatie.
Daarnaast houdt u dan uw woonomgeving netjes
en leefbaar voor iedereen. 
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Zelf uw veiligheid vergroten?
U kunt zelf ook een aantal maatregelen treffen 
die uw veiligheid en die van medebewoners ten
goede komt. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen
van het vastlopen van de lift. Deze is uitgerust 
met diverse veiligheidsvoorzieningen die ervoor
zorgen dat de lift direct blokkeert als er iets 
ongewoons gebeurt. Dit kan voorkomen worden
door:
• geen (kleine) kinderen te laten spelen met de lift;
• geen (te) grote en (te) zware goederen vervoeren
in de lift;

• niet met meer mensen in de lift staan dan het 
voorgeschreven aantal personen. 

Hiermee voorkomt u onnodige storingen aan de
lift en is de kans op blokkeren het minst. 

Een ander aspect is de brandveiligheid. Het 
gebouw is van beton waardoor een eventuele
brand zich niet snel kan verspreiden. Toch dient 
u een goede vluchtweg te hebben naar buiten. 
U heeft daarvoor drie routes:
• via het trappenhuis in de Donjontoren (tot de 
8e verdieping); 

• via het trappenhuis in gebouw Watergentiaan;
• via de galerijdeuren en het trappenhuis in 
gebouw Zwanenbloem. 

Gebruik bij brand in ieder geval nooit de lift!

Rommel
De aan- of afwezigheid van ‘rommel’ in en rondom
gebouwen bepaalt voor een belangrijk deel de 
uitstraling van uw buurt. Om de woonomgeving
netjes te houden, vragen wij u om: 
• van uw balkon geen verzamelplaats van (groot) 
afval of huisvuil te maken;

• op uw balkon geen rommel of spullen te plaatsen
die van uw balkon kunnen waaien;

• geen rommel op of van de galerijen te gooien;
• in de algemene ruimten (entree, lift en trappen-
huis) geen rommel te gooien;

• naast de centrale entrees geen rommel, (groot) 
afval of huisvuil te deponeren. 

Schoonmaken en schoonhouden
Voor het reguliere schoonmaakwerk van de 
algemene ruimten is de huismeester verantwoor-
delijk. Het stukje galerij voor uw woning dient u
zelf schoon te houden. Daarnaast bent u er samen
met de andere bewoners verantwoordelijk voor
dat er geen ernstige vervuiling optreedt. 

Vervuiling kan voorkomen worden door:
• de lift zo min mogelijk wordt beschadigd en 
netjes wordt achtergelaten;

• rommel en afval in en om het gebouw op te 
ruimen (ook  voor een beter milieu);

• de restanten van ‘het ongelukje’ van huisdieren 
direct op te ruimen; 

• (kleine) kinderen niet in de algemene ruimten 
te laten ‘hangen’ of spelen.

Mocht toch iemand de algemene ruimten ernstig
bevuilen (zonder het zelf schoon te maken), dan
geeft LEKSTEDEwonen hiervoor een extra 
schoonmaakopdracht. Deze kosten worden via 
de servicekosten verrekend met alle bewoners. 
Als u weet wie de vervuiler is, geef dit dan door
aan LEKSTEDEwonen. Uiteraard proberen wij ook
met het cameratoezicht de dader(s) te achterhalen.
Op die manier kunnen de extra schoonmaakkosten
bij de vervuiler in rekening worden gebracht in
plaats van verrekening via de servicekosten. 
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Bewonerscommissies
In uw wijk zijn twee bewonerscommissies actief,
namelijk ‘Donjon’ en ‘Vijfheerenlanden’. Een 
bewonerscommissie is een groep betrokken 
huurders, die opkomt voor de gemeenschappelijke
belangen van de bewoners om zo het wonen voor
iedereen uit deze gebouwen zo prettig mogelijk 
te maken én te houden. Regelmatig bespreken 
de bewonerscommissies en LEKSTEDEwonen 
praktische en algemene zaken, zoals onderhouds-
werkzaamheden, leefregels en de woonomgeving.
De bewonerscommissie denkt en praat actief mee
over deze zaken en draagt ook zelf onderwerpen 
aan voor informatie, overleg en advies.

Wilt u ook meedenken en meepraten over uw 
woning of woonomgeving of wilt u eerst wat meer
informatie hebben over uw bewonerscommissie?
Kijk dan op het publicatiebord in de entree van 
de Donjontoren. 
Ook kunt u informatie opvragen bij de medewerkers
van LEKSTEDEwonen of kijk op onze website of op: 
www.huurdersberaadvianen.nl.

LEEFfonds
Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw
wijk of buurt te verbeteren? Wij ondersteunen
graag initiatieven van betrokken huurders die 
bijdragen aan de voorzieningen, veiligheid en/of
sociale omgeving. U kunt hiervoor een beroep
doen op het LEEFfonds van LEKSTEDEwonen. 
Bent u enthousiast en wilt u aan de slag, neem 
dan contact op met onze woonconsulenten of 
kijk voor meer informatie op onze website.

Meer informatie?
Wij gaan ervan uit dat de leefbaarheid van uw 
wijk ook voor u belangrijk is. Daarom vragen wij
uw medewerking om de leefbaarheid in de 
directe woonomgeving en uw wijk te vergroten,
zodat alles mooi en veilig blijft. Helpt u ook een
handje mee, zodat het een buurt blijft om trots 
op te zijn! 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze folder 
of wilt u actief een bijdrage leveren? Neem dan
contact op met onze woonconsulenten.

Het stallen van brommers en fietsen met hulp-
motor in de (fietsen)berging kan brandgevaar 
opleveren. Zorg ervoor dat de tank altijd goed is
afgesloten. Het bewaren van brandbare stoffen
(wasbenzine, olie, spiritus, gas, etc.) moet volgens
de verordening van de gemeente Vianen aan zeer
strenge eisen voldoen. Deze stoffen kunt u beter
niet bewaren in uw woning of berging. Als het
toch nodig is, dan moet het in goed afgesloten
flessen worden geplaatst. De opslag van 
brandbare stoffen is gemaximeerd op vijf liter. 

Vanwege brandgevaar en rookoverlast is het niet
toegestaan om bijvoorbeeld een terrashaard of
vuurkorf op uw balkon te gebruiken. Bent u 
voornemens om te gaan barbecueën? Het is niet
toegestaan dit te doen op een open vuur of een 
houtskool barbecue. Deze zijn gevaarlijk en de 
vrijkomende rook veroorzaakt overlast. Gebruik 
bij voorkeur een elektrische barbecue. 

Helpt u ook een handje mee? 
Want prettig wonen 

doet u immers met elkaar! 



IN DE DONJON
WIJ HEBBEN DUIDELIJKE WOONAFSPRAKEN

LEKSTEDEwonen

Hogelandseweg 44

4132 CW VIANEN Ut

(0347) 37 20 20

www.lekstedewonen.nl

U woont in een appartement en een bekend gezegde luidt: “Hoe meer zielen, hoe

meer vreugd”. Maar u wilt ook met een prettig en veilig gevoel thuiskomen in uw

woning en de buurt moet schoon en netjes zijn. LEKSTEDEwonen steekt daar veel

energie in en daarbij hebben wij ook de bewoners nodig. Hoe zorgen wij er samen

met u voor dat uw woning, de gebouwen en de directe woonomgeving schoon, 

heel en veilig blijven? En vooral ook dat u er samen met uw buren prettig woont? 

In deze folder leest u meer over ons leefbaarheidsbeleid en de woonafspraken 

om dat te realiseren. Wij rekenen ook op úw bijdrage. Neem voor meer informatie

gerust contact met ons op. Wij wensen u veel woonplezier in de Donjon! 

Prettig wonen


