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Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de huurders van:
D.Bonsstraat 1-27, H. Coenradistraat 1-27, Reina Prinsen Geertstraat 1-27,
T. Dobbestraat 8-70, Reina Prinsen Geerligsstraat 2-28 en B. Fockstraat 22-48.
Voor de winkeliers aan de B. de Vluchtlaan 9-59 en de bewoners van de koopwoningen
aan de D. Bonsstraat 4-28 en H. Coenradistraat 4-26 is dit ter informatie.

Meedenken en meepraten over het
renovatieplan

Informatie avond wordt 16 januari

Zoals u ongetwijfeld weet is Rochdale van plan

waarin we hebben uitgelegd wat er moet gebeuren

om haar woningen in de Dobbebuurt binnen

voordat een aannemer aan de slag kan. Toen gingen

een paar jaar te renoveren. Samen met de

we er van uit dat we u in november konden vertellen

bewonerscommissie denkt Rochdale na over de

wat er gaat gebeuren en wanneer. Tot onze spijt duurt

beste aanpak daarvoor. Het belangrijkste is dat de

het langer om met een plan te komen dat goed past

klachten die u ervaart worden opgelost, maar het zou

bij de bewoners en bij Rochdale. Een aanpak die

nog mooier zijn als de woningen zo worden verbeterd

uw problemen oplost, er voor zorgt dat de woningen

dat het ook in de toekomst aantrekkelijk wonen is in

er echt op vooruit gaan én die rekening houdt met

de Dobbebuurt.

toekomstige energiedoelstellingen.

In augustus heeft u een nieuwsbrief ontvangen

Naast de bewonerscommissie hebben veertig
bewoners uit de buurt zich aangemeld om mee te
denken en mee te praten over woningverbetering.
Op 18 juli zijn deze mensen uitgenodigd door
de bewonerscommissie en heeft Rochdale een
presentatie gegeven van de mogelijkheden. Op basis

Inhoud

van de reactie van de aanwezige bewoners adviseert

• Meedenken en meepraten • Bewoners
informatieavond • Fijne feestdagen • Contact •

de bewonerscommissie Rochdale bij de keuzes die
gemaakt moeten worden.
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Intussen hebben veel bewoners Rochdale, Woon
en de Bewonerscommissie benaderd met de vraag
of ze een uitnodiging of de bewonersavond gemist
hebben. Het is duidelijk dat u graag wilt weten waar
u aan toe bent. Het spijt ons dat het allemaal te lang
duurt. Hoewel we op dit moment nog niet alle vragen
kunnen beantwoorden is het belangrijk dat we u
bijpraten over de stand van zaken

Rochdale nodigt u van harte uit op
een bewoners informatieavond op
dinsdag 16 januari om 19.00 uur
in De Kandelaar, Burgemeester
Vening Meineszlaan 64

Fijne feestdagen!
Het kerstfeest en oud en nieuw heeft niet voor
iedereen dezelfde betekenis. De medewerkers van
Rochdale wensen alle bewoners in de Dobbebuurt in
ieder geval fijne feestdagen en een mooie start van
2018.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rochdale. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Contactgegevens
Heeft u vragen over de
voorbereidingen van de aanpak?
Of vragen over algemene zaken?
Dan kunt u terecht bij:

Ze zijn bereikbaar via
hvangoeverden@rochdale.nl of
mrijks@rochdale.nl en via 020 –
215 00 00.

Uw contactpersonen bij
Rochdale
Voor al uw vragen over het
project kunt u terecht bij Han
van Goeverden of Marjolijn Rijks
(projectparticipatie).

Voor vragen over huurderszaken
kunt u terecht bij Stefan Post
(sociaal beheer). Hij is bereikbaar
via info@rochdale.nl en via
020 – 215 00 00.

Het algemene nummer van
Rochdale
Overige zaken kunt u regelen
via www.rochdale.nl, door in
te loggen op MijnRochdale of
te bellen, te mailen of langs te
komen op het kantoor. Telefoon
020 215 00 00.

De Bewonerscommissie
De bewonerscommissie is
bereikbaar via:
bcdobbebuurt@hotmail.com.
!Woon
De bewonerscommissie krijgt
professionele ondersteuning van
Gerrit de Schiffart van !Woon. Hij
is bereikbaar via: g.deschiffart@
wooninfo.nl, of 06 408 19 673.

Woningstichting Rochdale, Bos en Lommerplein 303, Amsterdam (09.00 - 17.00 op werkdagen), postadres: Postbus 56659, 1040 AR Amsterdam

