Hoe wilt u wonen?
Kom naar Fokkemast 48
en bekijk voorbeelden van
woongebouwen met
seniorenwoningen. U bent
van harte welkom van 16
december tot 31 januari.
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In de spreekuurwoning op Fokkemast 48 laten we
diverse seniorencomplexen in Nederland zien. Om
u te inspireren met mogelijkheden voor het gebouw
en voor de ruimte er omheen. Denkt u met ons mee
over de inrichting?
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Wilt u iemand van Rochdale erbij? Kom dan op een
woensdag tussen 10:00 en 13:00 of maak een
afspraak met mevrouw Van der Weerd op telnr:
06-21258078.

Ideeën voor nieuwbouw
Over ruim twee jaar begint de nieuwbouw op het

Gaat u liever alleen? U kunt uw buurman de heer De

Parlevinkerplein en komen daar seniorenwoningen. U

Best van Fokkemast 56, in de ochtend bellen op telnr:

kunt daarheen verhuizen als u wilt. Waar moeten wij

06-30377224 en hem vragen om de sleutel. Hij kan

aan denken bij het maken van een nieuwe

ook met u mee.

woonomgeving? Er zijn nu nog heel veel
mogelijkheden om mee te denken. Laat ons weten
waar u blij van wordt of juist niet.

Kom kijken
We openen op woensdag 16 december en u kunt tot
eind januari komen kijken. U mag elke dag komen
kijken, alleen of met een bekende.

Fokkemast
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Laat uw mening achter
In de woning kunt u in alle rust de beelden bekijken
en uw commentaar achterlaten. Wij zijn blij met al uw
reacties. Als u uw naam erbij zet kunnen we ze later
ook nog persoonlijk met u bespreken.

Volgende stap
In januari 2021 bespreken we al uw ideeën en
voorkeuren met de bewonerscommissie. Dat wat
haalbaar en uitvoerbaar is, nemen we op in het
sociaal plan en de opdracht aan de architect.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rochdale. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud.

Contact
Welkom op het spreekuur
Elke woensdag van 10:00 - 13:00
Maak vooraf een afspraak
met mw van Altena: 06 - 57 999 603

Heeft u een andere vraag?
Bij vragen over wijkbeheer,
algemene huurzaken of
reparatieverzoeken kunt u
Rochdale bellen op 020 215 00 00.

Maatregelen ivm Corona-virus
Houd altijd 1,5 meter afstand en
draag een mondkapje.
Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten
of koorts.
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