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

Na de overstap vanuit de Paulus Emtinckweg naar
de Gerardt Burghoutweg, is ook daar het werk zeer
vlot en goed verlopen. Via deze weg willen we alle
bewoners daarvoor bedanken!

Tijdens het project worden alle voordeuren
vernieuwd. Daarmee hebben alle woningen een
deur met dezelfde kwaliteit deur en glas én er is
per blok een eenduidig aanzicht.

Gelet op het tempo en het goede weer verwachten
wij alle daken, gevels en cv-ketels nog in de
komende twee weken vernieuwd te hebben.

Wij benadrukken dat het niet toegestaan is om de
buitenzijde van de voordeur aan te passen
(bijvoorbeeld voorzien van een andere kleur, een
hekwerk, beplating of huisnummering).

Vervolgens kunnen dan de steigers eind juli
weggehaald worden bij de laatste blokjes in de
Gerardt Burghoutweg. Ook het bouwterrein in de
straat wordt dan weggehaald.
De aannemer is met bouwvak in de weken 31, 32
en 33 (dat is tussen 25 juli en 16 augustus). In die
periode wordt er niet gewerkt.
Na de bouwvak worden de laatste voordeuren en
ramen (benedenetage) vervangen, en dan zijn we
klaar met het project! Maar voor die tijd ontvangt u
van ons nog een ‘opleverbrochure’ met informatie
over de nieuwe voorzieningen in uw woning.

Het aanpassen van de binnenkant raden wij af; de
kans bestaat immers dat u het moet herstellen als
u ooit verhuist.

Bewonersbegeleider Sandra Prantl is uw
contactpersoon bij dit project. Zij is bereikbaar via
telefoon op 06 3073 6096 en via mail op
s.prantl@vanwijnen.nl.
Vanwege haar vakantie (25 juli t/m 23 augustus)
kunt u bij vragen contact opnemen met de
servicedesk van Van Wijnen via 0341 56 77 38.
Bij vragen over gebiedsbeheer, huurzaken of
reparatieverzoeken kunt u Rochdale bereiken via
020 215 0000 en via rochdale.nl.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rochdale. U kunt
geen rechten ontlenen aan de inhoud.

