Aan de bewoner(s) van Beter label project Buitenlust

Amsterdam, 25 mei 2021
Betreft: Informatiepakket Beter label project
Beste mevrouw, meneer,
Hierbij ontvangt u de informatiebrochure van het Beter label project Buitenlust.

Energiezuinige en comfortabele woningen; dat is wat Rochdale graag wil voor haar bewoners. Ook uw
woning willen wij graag verbeteren. Daarover las u in het afgelopen driekwart jaar in de nieuwsbrieven. Zo
zijn er in de wijk technische onderzoeken gedaan, en als bewoner bent u bevraagd over de verduurzaming.

Hierbij kunnen wij u het plan presenteren. Dit plan is gebaseerd op de onderzoeksuitkomsten en hebben
wij uitgebreid met de projectcommissie uit uw complex besproken. In deze informatiebrochure leest u over
de werkzaamheden en wat u ervan merkt in hinder, huurverhoging en besparingen, en in comfort.
(In de brochure leest u nog niet over zonnepanelen. Dat aanbod, als individuele optie, is bijna klaar en wij
hopen u het binnenkort te kunnen sturen.)

Dit project willen we met de instemming van zoveel mogelijk bewoners uitvoeren. Daarom zit bij deze
brochures een akkoordverklaring. Daarop geeft u aan of u wel of niet akkoord gaat met het project plus
voor welke individuele optie u kiest of interesse heeft.
Laat ons alstublieft uiterlijk 11 juni weten wat u van het project vindt. U levert de akkoordverklaring in via
de vrijstaande brievenbus bij nr. 78, via de bijgaande retourenvelop of door de verklaring (tweezijdig) in te
scannen en te mailen aan bewonersbegeleider Sandra.
Als 70% (of meer) van de 65 huishoudens akkoord geeft op het plan, kunnen wij gelijk verder om de
woningen aan te pakken. Wij houden u op de hoogte over de uitslag.
Vragen
Heeft u vragen voor u de akkoordverklaring kunt inleveren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met
bewonersbegeleider Sandra Prantl; haar contactgegevens staan onderaan deze brief.

Door het Beter label project verduurzamen wij uw woning zodat u op uw energierekening kunt besparen.
Met de tips uit het bijgevoegde boekje ‘Goed zuinig!’ kunt u nóg duurzamer wonen.

Heeft u vragen over dit project? Bewonersbegeleider Sandra Prantl is namens Rochdale en Van Wijnen uw
contactpersoon. Zij is bereikbaar via 06 3073 6096 en/of s.prantl@vanwijnen.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Rochdale en Van Wijnen

