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Rochdale en Logchies werken aan het plan
om de woningen in dit project te
verduurzamen. In deze nieuwsbrief leest u
meer over de ontwikkelingen voor dit plan
en de benodigde onderzoeken. Ook willen
wij weten wat u belangrijk vindt bij
verduurzaming.

Stand van zaken: onderzoeken doen
Voordat we plannen voor verduurzaming
kunnen maken moeten door Logchies en
andere adviseurs technische onderzoeken
worden uitgevoerd.
Wij onderzoeken bijvoorbeeld wat er in de
woningen aanwezig is op het gebied van
isolatie en ventilatie. En wat we kunnen doen
om het energielabel en het comfort in uw
woning te verbeteren.

Een energielabel geeft
aan hoe energiezuinig
een woning of gebouw
is. Hoe dichter een
energielabel bij de A
is, hoe energiezuiniger

Technische onderzoeken
Onderzoek energielabel woning
Eén van de technische onderzoeken is een
onderzoek om het huidige energielabel van
uw woning vast te stellen. Voor dit onderzoek
komt Adviesbureau Atriensis bij alle bewoners
thuis langs. Verschillende woningen zijn al
onderzocht en met andere bewoners is een
afspraak voor een huisbezoek ingepland.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Onderzoek muren binnenkant woning
We willen weten of de muren geïsoleerd zijn.
Een eenvoudig onderzoek daarna is door het
loshalen van een paar stopcontacten. Na de
inspectie worden ze weer netjes
teruggeplaatst.
Vanaf maandag 7 december
belt Erik Swart
van Logchies steekproefsgewijs
met bewoners om voor dit
onderzoek een afspraak te
maken. Belt hij u en u kunt
meewerken? Dan alvast
bedankt daarvoor.

Erik Swart

Corona virus/ COVID-19
Vanzelfsprekend houden alle betrokken
medewerkers zich aan de regels en richtlijnen
rondom het Corona virus/ COVID-19. Onze
medewerkers dragen een mondkapje en
handschoenen en houden zich aan de 1,5
meter afstand.

Wat vindt u?
In onze nieuwsbrief van augustus schreven wij
dat wij ook graag willen weten hoe de bewoners
over verduurzaming denken. Wat vindt u
belangrijk bij de verduurzaming van uw
woning? Welke vragen en aandachtspunten
daarover heeft u? Vertel het ons!
Daarom ontvangt u bij deze nieuwsbrief een
vragenlijst en een brief. In deze brief leest u
meer over de vragenlijst en waar en voor
wanneer u deze moet inleveren.

Meepraten
In onze brief van 4 november hebben wij
geschreven dat er met één aanmelding geen
bewonerscommissie gevormd kan worden (pas
bij 3 of meer aanmeldingen).
Ook zonder zo’n commissie stemmen wij met u
en uw buren af. En wij houden u in de tussentijd
regelmatig op de hoogte over het plan. Deze
nieuwsbrief die voor u ligt, is hier een voorbeeld
van.
Bent u toch geïnteresseerd om via een
bewonerscommissie mee te praten, meldt u
zich dan aan bij ons.

Hoe nu verder?
Eerst voeren wij de onderzoeken uit. De
uitkomsten verwerken wij waar mogelijk in het
verduurzamingsplan voor de woningen. Dat
noemen wij het projectplan. Daar is tijd voor
nodig. Als alles meezit, kunnen wij u in het
eerste kwartaal van 2021 meer informatie
geven over het projectplan.
Het projectplan is de basis voor de brochure
die u van ons ontvangt. Hierin staat meer
uitleg over de werkzaamheden en wat u ervan
gaat merken. Deze brochure verwachten wij
op z’n vroegst in het voorjaar 2021.

Vragen?
Heeft u tussentijds vragen over het
project? Neem dan gerust contact op
met bewonersbegeleider Suzan Heilig:
haar contactgegevens staan onderaan
deze brief.

Fijne feestdagen
Rochdale en Logchies zijn gesloten
van maandag 21 december tot en
met zondag 3 januari 2021.
Als u in deze periode een voicemailbericht
inspreekt of een e-mail stuurt, ontvangt u
vanaf maandag 4 januari van ons een reactie.

Wij wensen u heel fijne feestdagen!

Vragen over het project
U kunt bellen of mailen met
bewonersbegeleider Suzan Heilig.
Zij is bereikbaar via 06 100 74 100 en
bewonersbegeleider@ logchies.nl.

Heeft u een andere vraag?
Bij vragen over gebiedsbeheer, algemene
huurzaken of reparatieverzoeken kunt u
Rochdale bereiken via 020 215 0000 en via
de site rochdale.nl/mijnrochdale.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rochdale. U kunt
geen rechten ontlenen aan de inhoud

