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

Goed nieuws: er is een bewonersgroep gevormd.
De groep bestaat uit Bianca Engberink, Marieke
Nelissen, Jan Arends, Jan de Bree en William Van
der Straeten.
Zij gaan met ons overleggen en ons vertellen wat
voor u en uw buren belangrijk is in de plannen.
Samen bespreken we de onderzoeken en wat wij
daarvan meenemen in de plannen. Ook de brieven
en brochures voor u worden met hen besproken en
gemaakt.
Heeft u vragen of aandachtspunten voor hen om
mee te nemen in hun overleg met ons? Vertel het
hen gerust!

Naast deze vragenlijst van ons bent u misschien
ook per mail door Rochdale gevraagd mee te doen
aan een bewonersonderzoek. Deze twee
onderzoeken staan los van elkaar. Maar bij beiden
willen we wel graag uw reactie meenemen. Dus
wilt u sowieso onze papieren vragenlijst ingevuld
terugsturen? En dan de ander via uw computer
beantwoorden? Alvast dank!
Afgelopen maand hebben we ook een onderzoek
laten doen met een drone. We hebben van de
bijeenkomst op het pleintje in het centrum van uw
wijk, een filmpje laten maken. Dat kunt u bekijken
op youtu.be/cYXAz593178

Met de bewonersgroep bespreken en verwerken
wij de uitkomsten van de onderzoeken.
Naast de technische onderzoeken willen wij ook
graag weten hoe de bewoners over verduurzaming
denken. Wat vindt u belangrijk bij de verduurzaming
van uw woning? Welke vragen en aandachtspunten
daarover heeft u voor ons? Bijgevoegd vind u een
vragenlijst die u kosteloos kan retourneren.

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

Ondertussen houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen via deze Nieuwsbrief. Heeft u
vragen? Hieronder leest u hoe u ons kunt
bereiken.

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

