Gerardt Burghoutweg
nummer 3 - 46
Paulus Emtinckweg
nummer 3 - 24

Voortgang
Dat de uitvoering vlot loopt komt niet alleen door het
lekkere weer van de afgelopen weken (waardoor we
zonder noodgrepen gewoon daken kunnen
vernieuwen enzovoort). Het komt ook doordat veel
mensen, helaas noodgedwongen, thuis zijn. Dat is
toch een kleine mazzel in deze ongelukkige situatie.
Wij willen daarom ook iedereen via deze weg
bedanken dat men zo soepel en ruim meewerkt aan
de uitvoering: het helpt ons enorm.
Naar verwachting starten we binnenkort in de
Gerardt Burghoutweg. Wanneer we aan uw blok
beginnen krijgt u zo’n twee weken ervoor per brief
de concrete data voor uw blok en uw woning.

Mussen
Eerder al informeerden wij u over de voorzorgsmaatregelen die wij namen om vogelnesten onder
de dakpannen te voorkomen, bijvoorbeeld gaas
om de dakgoten.
Tegen alle verwachtingen in zijn er in de Gerardt
Burghoutweg toch een paar nesten van mussen
ontdekt. Maar onder de nieuwe dakpannen wordt
er al rekening gehouden: tot aan de derde rij
(vanaf de dakgoot gezien) kunnen vogeltjes er
terecht.
Als er onder uw dak een vogelnest in gebruik is en
dit iets voor de planning betekent, informeren wij u
op tijd.

Corona-protocol
Ook dit project wordt geraakt door de regels rond
het coronavirus. Daarom is er bij Rochdale een
protocol, maar ook Van Wijnen heeft een streng
protocol opgesteld. Allemaal in lijn met de regels van
het RIVM.

Zoals in de informatiebrochure wordt benoemd
worden de bestaande dakramen vervangen.
Het kozijn wordt vernieuwd, en het nieuwe glas is
HR++-isolatieglas.

Zo houden de uitvoerders veel contact met de
betreffende bewoners of men gezond is, houden ze
afstand enzovoort.
U helpt ons door ook voldoende afstand te houden,
hoe afstandelijk of ongastvrij het misschien voor u
voelt. En meldt het ons - bijvoorbeeld via de
bewonersbegeleider - op tijd als u corona-achtige
klachten heeft.
Wilt u meer over het protocol lezen? Kijk dan op
vanwijnen.nl. U kunt bij vragen ook bewonersbegeleider Sandra Prantl benaderen.

In de vorige nieuwsbrief is een standaardmaat
genoemd. Door hoe we het schreven, leek het
alsof die standaardmaat voor ieder dakraam geldt.
Alleen is dat niet zo, waarvoor excuses.
De bestaande dakramen worden vervangen door
ramen van hetzelfde formaat (of ietsje groter als
dat beter bij een standaardmaat past).
Had u nog geen dakraam en laat u via het project
een raam plaatsen? Dat dakraam is ongeveer
114x118 cm.

Project
U kunt bellen of mailen met
bewonersbegeleider Sandra Prantl.
Zij is bereikbaar via telefoon op
06 3073 6096 en via mail op
s.prantl@vanwijnen.nl

Heeft u een andere vraag?
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

