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Gilze,   
 
Aan: de bewoners woonachtig in het verzorgingshuis en de zorgappartementen. 
 
Onderwerpen:    -    toiletblokjes;  

- beschadiging schuifdeuren; 
- lamp woonkamer (alleen verzorgingshuis en verpleeghuis). 

 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Toiletblokjes. 
Sinds de nieuwbouw en renovatie hebben wij regelmatig last van verstoppingen in de 
toiletten. Er is gebleken dat de oorzaak van deze verstoppingen in een aantal 
gevallen toiletreinigers) toiletblokjes of vloeibare toiletreinigers waren die in de 
toiletpot hangen en die in de afvoer van het toilet terecht waren gekomen en hier een 
verstopping hebben veroorzaakt. 
 
Wij hebben daarom besloten dat er geen toiletreinigers in de toiletpotten opgehangen 
mogen worden in het verzorgingshuis. Wij adviseren de bewoners van de 
zorgwoningen dringend om dit ook niet te doen. 
 
Beschadiging schuifdeuren. 
Om toekomstige beschadigingen te voorkomen aan de schuifdeuren in de woningen 
van het verzorgingshuis en zorgappartementen, wil ik u het volgende nader 
toelichten. 
 
Het is niet toegestaan om spijkers en schroeven aan te brengen in de muur van de 
slaapkamer/schuifdeur in het verzorgingshuis en bij de woonkamer-schuifdeur in de 
zorgappartementen. De praktijk heeft uitgewezen, dat schroeven en spijkers de 
schuifdeur beschadigen. Als u de deur dicht schuift ontstaat er een horizontale kras 
over de deur door de ingebrachte spijkers. De kosten van deurreparatie zijn voor 
rekening van de bewoners. Ik hoop dat U begrip heeft voor het bovengenoemde. 
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Situatie bij stroomuitval in het woonzorgcentrum (alleen verzorgingshuis en 
verpleeghuis). 
In de containerruimte bij de fietsenstalling achter het verzorgingshuis staat een 
noodstroomaggregaat (NSA) opgesteld. Bij stroomuitval zal de NSA automatisch 
starten en beperkt stroom leveren aan de kamers van bewoners in het verzorgings- 
en verpleeghuis. 
 
Lamp woonkamer (alleen verzorgingshuis en verpleeghuis). 
• Wat betreft de kamers van de groepswoningen: 
In de 35 slaapkamers van de groepswoningen blijft de lamp onder spanning evenals 
de stopcontacten, die laag aan de grond zitten. In de badkamers van de groeps-
woningen blijft de lamp boven de wastafel onder spanning. 
 
• Wat betreft de kamers in het verzorgingshuis: 
In de 37 kamers van het verzorgingshuis blijft het stopcontact waar de koelkast op is 
aangesloten en het stopcontact naast de telefoonaansluiting van woonkamer en 
slaapkamer onder spanning. Ook blijft de lamp van de woonkamer onder spanning. 
 

Bovengenoemde zogenaamde preferente groepen zijn 
aangesloten op de diverse grote meterkasten in de gangen. Deze 
groepen kunt u dus niet spanningsloos maken door de 
schakelaar uit te zetten in de meterkast op de kamers! Wel met 
de schakelaar op de muur in de kamer, waar u het licht mee 
bedient. 
 

Om er zeker van te zijn dat u een lamp kunt ophangen zonder dat er spanning op de 
draden staat, kunt u dit meten met een multimeter of spanningszoeker. Mocht dit niet 
gaan of u twijfelt, vraag het even na bij onze technische dienst. Zij helpen u graag. 
 
Wanneer u hier vragen over heeft kunt U terecht bij Patrick van Kerkoerle. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Patrick van Kerkoerle 
Huismeester 
 
 
 
Deze regeling is in werking getreden op 3 februari 2013. 
Bij evaluatie in 8 maart 2016 zijn er geen wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 8 maart 2016 van kracht. 
 
Bij evaluatie in 19 april 2017 zijn er geen wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 8 mei 2017 van kracht. 
 


