Spoorzicht
C.J. der Kinderenplein 1-42
Harmonielaan 2-98 & 9-51

De afgelopen tijd waren we wat stiller naar u toe,
onze excuses. Wij waren druk met het uitwerken
van alle onderzoeksuitkomsten naar het
projectplan.
Samen met de bewonerscommissie hebben wij dat
plan doorgenomen en bijgesteld waar nodig.
Vervolgens zijn we de informatiebrochure erover
gaan schrijven. Momenteel leggen wij met de
bewonerscommissie de laatste hand aan die
brochure.
In de informatiebrochure staan alle beoogde
werkzaamheden, huurverhoging en de besparingen
die voor uw woningtype van toepassing zijn. Ook
leest u alles over de mogelijkheid die u krijgt voor
het aanschaffen van zonnepanelen.
Als alles meezit kunnen wij de informatiebrochure
eind mei, begin juni naar u opsturen.
Persoonlijk gesprek
Kort na de ontvangst van de brochure komen wij
graag bij u thuis voor een persoonlijk gesprek. Dan
kunnen wij uw vragen over het plan bespreken, en
wat het plan betekent voor uw woning en situatie.

In een brief bij de brochure wordt uitgelegd hoe
de afspraak hiervoor gemaakt wordt.
Er zijn overigens 110 gesprekken te doen. Daarom
wordt bewonersbegeleider Marco van Leeuwen
straks geholpen door Zoë van der Velden en
Pascal Holleman.

Zoë van der Velden

Pascal Holleman

In het project zijn 4 verschillende typen woningen;
daar kregen wij soms al vragen over. Achterop
deze brief ziet u welke typen er zijn, en welke
adressen daarbij horen.

Heeft u eerder al vragen of opmerkingen over het
plan? Achterop deze brief leest u hoe u bewonersbegeleider Marco kunt bereiken.

Harmonielaan 9 t/m 51 (oneven)

Harmonielaan 52 t/m 98 (even)

C.J. der Kinderenplein 1-42

Harmonielaan 4 t/m 50 (even)

U kunt bellen of mailen met
Marco van Leeuwen
Hij is bereikbaar via:
030 630 55 32 en
marco.van.leeuwen2@bam.com

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

