Buitenlust
1 t/m 18, 25 t/m 27,
73 t/m 78, 85 t/m 96,
103 t/m 108 en
112 t/m 132

Zoals wij u in de vorige nieuwsbrief informeerden,
willen wij graag de woningen Buitenlust gaan
verduurzamen. Dat levert u meer wooncomfort op
en u kunt gaan besparen op uw energierekening.

Momenteel zijn wij nog bezig met technische
onderzoeken. Daarnaast willen wij ook graag weten
wat u belangrijk vindt.
Binnenkort gaat bewonersbegeleider Sandra Prantl
bewoners bellen; daarvoor hebben wij de bij ons
opgegeven contactgegevens met Van Wijnen
gedeeld.

De uitkomsten van de onderzoeken worden
besproken met de commissie en alle bewoners
worden op de hoogte gehouden met een
nieuwsbrief.
Daarna gaan we met de commissie die hoofdlijnen
uitwerken naar een informatiebrochure. Als alles
meezit, krijgt u begin volgend jaar de brochure.

Wilt u alvast uw aandachtspunten vertellen, of
heeft u vragen? Neem contact met ons op:

Sandra gaat bellen omdat wij bijvoorbeeld willen
weten wat u en uw buren van verduurzaming
vinden, welke werkzaamheden voorgesteld worden
of volgens u nodig zijn*, hoe men aankijkt tegen het
uitvoeren of de financiële kant.
* let op: wij pakken geen keukens, badkamers,
sanitair of leidingwerk aan.

Uw vaste contactpersoon
is bewonersbegeleider
Sandra Prantl.
Zij is bereikbaar via
06 3073 6096 en
s.prantl@vanwijnen.nl

Met uw reactie helpt u ons en de bewonerscommissie om een plan goed af te stemmen op wat
u en uw buren belangrijk vinden. Daarmee helpt u
uiteindelijk ook uzelf en uw buren.
Kortom: doet u mee?! Wordt u niet gebeld, maar
heeft u wel vragen of tips? Hiernaast ziet u hoe u
Sandra kunt bereiken.

U kunt ook contact opnemen met de
bewonerscommissie. De commissie is bereikbaar
via >>><<
Rochdale
Gaat het om iets anders in of rond uw woning,
bijvoorbeeld uw huur, een reparatie of de
leefbaarheid? Neem dan contact op met
Rochdale via 020 215 0000 of
rochdale.nl/contact.

