Postjesweg Nieuws
Columbusplein 147 t/m 249
Columbusstraat 1 t/m 67
Davisstraat 91 t/m 129
Hudsonstraat 2 t/m 38
Postjesweg 78 t/m 96
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In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van
de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen
voor uw woning.

• het overzicht van alle technische meldingen

Oproep Projectcommissie

van de afgelopen jaren
• het onderzoek van de architect

In maart 2015 hebben wij u verteld dat wij uw
complex willen verbeteren. Wij hebben u gevraagd

Tijdens de voorbereiding gaan we bovenstaande

om mee te praten over het plan.

onderdelen samenvoegen. Dit bespreken we met
de bewonerscommissie.

Input bewoners
Tijdens het eerste overleg op 23 april j.l. hebben

Overleg met de bewonerscommissie

we aan een groep van ongeveer 20 bewoners input

We hebben inmiddels drie overleggen met de

gevraagd voor het plan. We vinden de mening van

bewonerscommissie gehad.

bewoners belangrijk omdat zij ervaringsdeskundigen
zijn en precies weten wat er speelt in hun woning,

Overleg april 2015

trappenhuis, tuinen en woonomgeving.

De bewonersgroep heeft veel onderwerpen

Bewonerscommissie

ingebracht. Een aantal voorbeelden:
• vochtproblemen in de woning

Na het eerste overleg is een groep van zeven

• veel slechte badkamers en toiletten

enthousiaste bewoners overgebleven. Deze bewo-

• sommige stoppenkasten zijn oud

ners hebben zich aangesloten bij de al bestaande

• hoe zit het met een eventuele huurverhoging

bewonerscommissie voor de duur van het project.

Het plan
Het plan is nog niet bekend. Rochdale heeft een
aantal uitgangspunten. Het is in ieder geval duidelijk
dat we uw woning beter willen isoleren.
Onderdelen van het plan zijn:
• de inbreng van de bewonerscommissie
• de uitkomst van een zogenaamde 10% technische
opname
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gaskachels, geisers, moederhaarden en open
centrale verwarmingsketels. Dit heeft te maken met
uw veiligheid. Er zijn nog een paar bewoners met een
open verbrandingstoestel.

Stoppenkasten: We vervangen de oude
stoppenkasten.

Trappenhuizen: We knappen de trappenhuizen op.

Overleg 2 juli 2015
Over dit overleg kunnen we u vertellen dat we door
zijn gegaan met het bespreken van onderdelen
van het plan. Ook het Sociaal Plan is aan bod
gekomen. In het Sociaal Plan wordt onder andere
beschreven welke voorzieningen we bieden tijdens
de werkzaamheden, welke werkafspraken we met de
aannemer maken en of u een vergoeding krijgt.

Overleg 4 juni 2015

Overleg 17 september

We kunnen u informeren over een paar onderdelen

In verband met de vakantieperiode en omdat we veel

van het plan die al zijn vastgesteld.

moeten voorbereiden hebben we 17 september pas
weer een overleg met de bewonerscommissie.

Isolatie: We gaan de woningen beter isoleren. Dat
betekent dat we de buitenmuren gaan isoleren aan de

Funderingsonderzoek

binnenkant, dat we nieuwe kozijnen met isolatieglas

We gaan de komende periode onderzoek doen

aanbrengen.

naar de staat van de fundering. De onderzoeken
worden uitgevoerd door constructiebureau Tentij.

Open verbrandingstoestellen: We vervangen

Uiteraard ontvangen de bewoners van die adressen

alle open verbrandingstoestellen voor centrale

die worden onderzocht hierover een brief met

verwarming. Open verbrandingstoestellen zijn

uitgebreide informatie.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rochdale. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie

Contactgegevens

Nieuwsbrieven

Wanneer het informatiepunt

Wij informeren u regelmatig

is ingericht kunt u er

over de voortgang door

terecht met vragen over de

middel van nieuwsbrieven.

komende werkzaamheden.
Edwin de Jong heeft er

Informatiepunt

straks wekelijks spreekuur.

We gaan de bedrijfsruimte

U ontvangt een brief van

Columbusplein 219 inrichten

ons zodra we starten met

als informatiepunt.

het spreekuur.

Bewonersbegeleiding
Uw bewonersbegeleider is
de heer Edwin de Jong. Hij is
bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag tijdens kantooruren
via: 020 - 215 00 00
Per e-mail bereikbaar via:
info@rochdale.nl
Algemeen nummer Rochdale
Voor vragen over wijkbeheer,
algemene huurzaken of
reparatieverzoeken kunt u

contact opnemen met het
algemene nummer van
Rochdale: 020 - 215 00 00
Wijkbeheer
Voor vragen over complexbeheer en overlastmeldingen
neemt u contact op met de
heer Marcel Linthorst van
onze afdeling Sociaal Beheer.
Hij is te bereiken op het
algemene nummer van
Rochdale via 020 - 215 00 00

