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Rochdale wil uw woning gaan isoleren. Een slecht
geïsoleerde woning is moeilijk warm te krijgen in de
winter. Dat is niet prettig en het geeft een hogere
energierekening. Bovendien zijn er daardoor sneller
problemen in de woning met schimmel en vocht.
Een goed geïsoleerde woning verbruikt minder
energie en biedt meer wooncomfort. Er hoort bij dat
de woning goed kan worden geventileerd zodat er
voldoende frisse lucht binnenkomt. Ook daar zorgen
we voor.
Aannemer Van Wijnen zal straks de werkzaamheden gaan uitvoeren. Eerst werken we de plannen
verder uit, samen met de bewonerscommissie.

In uw complex is een bewonerscommissie actief. Zij
stemmen met Rochdale af over bijvoorbeeld de leefbaarheid in en om het complex en over de
servicekosten. Vorig jaar hebben wij goede
gesprekken gehad met de bewonerscommissie over
de verduurzaming.
Helaas duurde de besluitvorming langer dan
gedacht en bleek uw complex door te schuiven naar
een volgende projectfase. Daardoor is er
gepauzeerd.
Niet lang geleden kregen wij ‘groen licht’ om verder
te gaan! Daardoor zijn door (vervolg)onderzoeken
en de plannen verder aangepast. Op zowel de
woningen en de ervaringen uit eerdere,
vergelijkbare, projecten.

Ook de afstemming met de commissie is weer
opgestart. Met hen stemmen wij af over de
onderzoeken en adviezen en wat het voor de
woningen en bewoners betekent.
Zodra er nieuws is, informeren wij u. Op welke
manier (schriftelijk, telefonisch, bijeenkomst) gaan
we per aanleiding bekijken en is ook afhankelijk
van de corona-regels.
Onderzoeken
Misschien moeten wij in de komende maanden
nog wat onderzoeken doen. Als u daar direct iets
van kan merken (geluid, onderzoekers enz) vanuit
uw woning, informeren wij u persoonlijk; anders
waarschijnlijk via een brief in de entreehal.

U kunt altijd contact met ons opnemen via
bewonersbegeleider Sandra Prantl. Zij is
bereikbaar via 06 3073 6096 en
s.prantl@vanwijnen.nl.
U kunt ook contact opnemen met de
bewonerscommissie. De commissie is bereikbaar
via: ajernstdikninge@gmail.com.
Gaat het om iets anders in of rond uw woning,
neem dan contact op met Rochdale. De
contactgegevens staan hieronder.

