Postjesweg Nieuws
Columbusstraat 1 t/m 67
Columbusplein 147 t/m
249
Davisstraat 91 t/m 129
Hudsonstraat 2 t/m 38
Postjesweg 78 t/m 96

NIEUWS
BRIEF
In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de renovatie
van project Postjesweg.

De renovatie is bijna klaar!
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De afronding van het project
Opleverpunten en technische klachten

Vorig voorjaar, in mei 2017, begon de aannemer met

De projectopzichter Oliver Burmeister heeft

de werkzaamheden aan de eerste woningen. Dat was

uw woning na de renovatie aan u opgeleverd.

aan de Hudsonstraat. Inmiddels zijn we bijna klaar.

Eventuele opleverpunten heeft hij genoteerd en zijn

De laatste woningen zijn eind november opgeleverd

afgehandeld. Alleen voor de woningen die afgelopen

en de steigers zijn verwijderd. Wel vinden er nog wat

maand zijn opgeleverd kunnen er nog wat acties uit

(herstel)werkzaamheden plaats in de binnentuin.

staan. Die handelen wij volgens afspraak voor u af.

De binnentuin wordt voorzien van een hekwerk die
de scheiding aangeeft tussen de privé tuin en de

Het melden van (technische) klachten

gemeenschappelijke tuin.

Heeft u nieuwe klachten? U kunt die bij Rochdale
melden via telefoonnummer 020 215 00 00.

Het uitvoeren van de werkzaamheden is grotendeels

Het directe telefoonnummer van Oliver, de

volgens planning verlopen. We hadden verwacht eind

projectopzichter, is tot 20 december bereikbaar.

dit jaar klaar te zijn en dat is gelukt. Wel zijn we per

Daarna wordt het nummer vanwege de afronding

woning wat langer bezig geweest dan vooraf gedacht.

van het project afgesloten.

Uw verblijf in de wisselwoning duurde hierdoor een
paar weken langer. Nogmaals bedankt voor uw

Overige vragen

geduld en begrip voor deze vertraging.

In november en december kunt u nog terecht op het
spreekuur op de dinsdagochtend van 9.00 tot 10.30
uur. Daarna is er geen spreekuur meer.

De laatste woningen
aan de Postjesweg
zijn inmiddels
opgeleverd!
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Met uw vragen over wijkbeheer, algemene huurzaken

Stadvernieuwingsurgentie nog
geldig tot eind november 2018

of technische klachten neemt u contact op met

Let op! Wilt u nog gebruik maken van uw

Rochdale. Dat kan via de website rochdale.nl (ook

stadsvernieuwingsurgentie dan heeft u tot eind

om te chatten), per e-mail info@rochdale.nl, via

november 2018 de tijd. Daarna vervalt uw urgentie.

Whatsapp 06 4080 8009 of telefonisch op

Reageren op een andere woning kan na november

020 215 00 00.

nog steeds, maar dan zonder urgentie.

Contact met Rochdale

Beheer: Schoon en netjes houden
van de trappenhuizen

Meld u aan voor de
bewonerscommissie!

De wijkbeheerder controleert regelmatig de
trappenhuizen. Helaas zien we nu al dat een aantal

De bewonerscommissie is op zoek naar
nieuwe leden. Wilt u graag samen met uw
buren in gesprek met Rochdale over wat
er goed gaat in uw buurt en uw complex
en wat er beter kan? Uw complex is straks
volledig gerenoveerd en we hopen dat de
renovatie uw wooncomfort verbetert. Het
houdt niet op bij een renovatie. Prettig
wonen vraagt meer dan het renoveren van
woningen. Wilt u hierover samen met uw
buren meedenken en in gesprek over hoe
we er samen voor kunnen zorgen dat u en
uw buurtbewoners prettig wonen? Mail naar
bewonerscommissiedeontdekking@gmail.
com.

trappenhuizen nadat ze zijn opgeknapt beschadigd
en/of vies zijn of gebruikt worden als opslag. Het
schoon en netjes houden van de trappenhuizen is de
verantwoordelijkheid van alle bewoners. Daarnaast
kunt u er samen met uw buren voor kiezen om
het trappenhuis schoon te laten maken door een
schoonmaakbedrijf. Woont u in een trappenhuis
waar nog geen schoonmaakprogramma is en wilt u
dit alsnog afsluiten? Neem dan contact op met uw
wijkbeheerder voor informatie.

Wij wensen u alvast
fijne feestdagen
in uw vernieuwde
woning

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

Informatie & Contact
Algemeen nummer Rochdale
Voor vragen over wijkbeheer,
algemene huurzaken of

reparatieverzoeken kunt u
contact opnemen met het
algemene nummer van
Rochdale via
020 215 00 00.

Bewonerscommissie
de Ontdekking
Bereikbaar per mail via
bewonerscommissiedeontdekking@gmail.com

U kunt ook online op de hoogte
blijven en de ontwikkelingen
volgen via de facebookpagina
facebook.com/bewonerscommissiedeontdekking

rochdale.nl | info@rochdale.nl | 020 215 00 00
06 4080 8009

facebook.com/woningstichtingrochdale

@rochdale_nl

