Van: "Actium" <contact@actiumwonen.nl>
Onderwerp: [#22723] RE: Contact
Datum: 6 november 2018 om 13:00:59 CET
Aan: "C.A.M. van Velzen" <lianvanvelzen@gmail.com>
Beste C.A.M. van Velzen,
Er is een nieuwe reactie geplaatst bij uw ticket met onderwerp 'Contact'.
Ga naar Mijn Actium om uw ticket te bekijken.
Reactie:
Beste mevrouw van Velzen,
Femmie Blauw, wijkconsulent, heeft telefonisch contact met u proberen te zoeken, helaas
zonder resultaat. Graag informeer ik u per mail.
Actium geeft u het advies om uw brief met overlastmelding te sturen naar de NAM en
eventueel met onderbouwing van Plaatselijk Belang. Zijn er nog meer mensen in uw buurt
die dezelfde of vergelijkbare overlast ervaren, dan adviseren wij u hierin gezamenlijk op te
trekken. We betreuren dat deze overlast uw woongenot sterk heeft beschadigd.
Mocht de woning schade opleveren dan verzoeken wij u Actium wederom te benaderen.
Verder vraagt u in uw brief naar een woning te verhuizen in een gezondere omgeving. Het
advies is om u zich te orienteren in ons werkgebied. Via onze website kunt u lezen welke
gemeente we woningen verhuren. U huurt nu een vrijstaande woning, in andere gebieden
zijn er nagenoeg geen vrijstaande woningen. Mochten ze beschikbaar komen zullen er
vele reacties geplaatst worden. Vrijstaande woningen komen zeer sporadisch vrij. Uw
partner staat ingeschreven en kan reageren op beschikbare woningen. Degene met de
langste inschrijfduur zal dan de woning kunnen accepteren.
We zijn bereid om met u mee te kijken welke beschikbare woningen geschikt zou kunnen
zijn, echter we kunnen geen verhuiskostenvergoeding of voorrangspositie toekennen.
Stelt u een huisbezoek op prijs, dan kunt u met Femmie Blauw een afspraak maken. Zij is
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.
Met vriendelijke groet,
Actium
Postbus 500 | 9400 AM Assen
0900 0604
www.actiumwonen.nl
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te
retourneren.
Wilt u alstublieft aan het milieu denken voordat u deze mail uitprint.

