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Onderwerp: Uw medewerking bij uitvoering Beter label project

AANHEF,
De bezwaartermijn over het draagvlak voor het Beter label project Admiraal de Ruijterweg is voorbij. In deze brief leest
u wat dit voor u betekent, want het project gaat van start.
Projectplan
In september 2021 ontving u van ons een uitgebreide informatiebrief over de verduurzaming en het aangrenzende
onderhoud in uw complex. Midden oktober 2021 las u in een brief dat er meer dan 70% instemming van de bewoners is
behaald.
Einde bezwaartermijn
Bewoners die geen akkoordverklaring hebben ingeleverd of ‘nee’ tegen het plan hebben gestemd, konden vanaf
midden oktober via de kantonrechter bezwaar maken tegen het projectvoorstel. Deze bezwaartermijn is voorbij en wij
hebben geen melding ontvangen dat een bewoner naar de rechter is gegaan.
Vervolg
Medewerking
Nu de bezwaartermijn voorbij is, betekent dit dat iedere huurder in dit project zijn of haar medewerking moet verlenen
aan de uitvoering van het project. Via deze weg bedanken wij u alvast voor uw medewerking.
Kiezen voor zonnepanelen
Twijfelt u nog over zonnepanelen? U heeft tot 12 januari 2022 om uw keuze aan ons door te geven.
Aanpassing servicekosten
Dat het project doorgaat betekent ook dat na uitvoering ervan uw servicekosten worden aangepast. Dat is alleen als u
voor zonnepanelen gekozen heeft en/of er bij u mechanische ventilatie wordt geplaatst omdat u dat nu nog niet heeft.
Start project
Kort geleden zijn wij bij een paar woningen al begonnen met nodige extra werkzaamheden. De overige werkzaamheden van het project en het inrichten van de bouwplaats starten vanaf eind januari 2022. In januari krijgt u een
brief over de hoofdlijnen van de planning en de plaats van het bouwterrein. Ongeveer twee weken voordat wij in uw
woning of berging starten, krijgt u via een brief de planning voor uw woning.
Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met bewonersbegeleider Suzan Heilig via 0251 264 006 en/of
bewonersbegeleider@logchies.nl.
Met vriendelijke groet,
Woningstichting Rochdale

