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INFORMATIE VAN ROCHDALE OVER DE AANPAK VAN UW BUURT

AANPAK START IN
VAN DEYSSEL NOORD

Zoals het er nu naar uitziet starten we met de eerste fase in Van
Deyssel Noord. Als u hier woont,
heeft u samen met deze krant
ook een brief ontvangen.

Sinds januari 2017 stond de
klussenbus in uw wijk. Veel
bewoners wisten de bus te
vinden en de vakmannen
konden helpen met veel
verschillende problemen.

kunnen starten. Het gaat dan om
de werkzaamheden aan de
openbare ruimte en die aan de
woningen. Het voordeel voor de
bewoners is dat zij dan niet twee
keer last hebben van werkzaamheden. Namelijk eerst aan de
straat en daarna aan de woningen of andersom. Daarnaast
werken we van Noord naar Zuid
en zorgen we zo voor minder
overlast in de buurt.

wooncomfort te verbeteren.
Bijvoorbeeld het verbeteren van
ventilatie in de woningen en
de algemene ruimtes en het
opknappen van de portieken.
Hiermee starten we eind 2017.

Van Deyssel Midden en Zuid
De start van de aanpak laat voor
de bewoners in Midden en Zuid
voorlopig nog op zich wachten.
Wij zouden graag ook willen versnellen, maar de buurt is te groot

die niet goed sloot. Gezien
het succes blijven de vakmannen in de wijk.
Tijdens de spreekuren op
dinsdag en donderdag in
Wijkpunt Van Deyssel kunt u uw
klachten blijven melden. Lees op
de achterkant wat de vakmannen
allemaal tegenkwamen!

In maart kwamen wij aan de deur bij de bewoners om te
vragen naar de wensen op het gebied van wonen. Veel
bewoners waren erg betrokken.
We hebben ruim 700 vragenlijsten opgehaald en ook hebben
bewoners vragenlijsten ingeleverd bij ons wijkpunt aan de
Burgemeester van Leeuwenlaan 63. Deze reacties
zijn belangrijk voor de uiteindelijke plannen.
In de volgende krant leest u er meer over.

Deze kaart en indeling is een
eerste tekening, het is goed mogelijk
dat tijdens het verder uitwerken van
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de plannen dit nog verandert.
Vooral omdat de hele aanpak
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om in een keer aan te pakken en
moet tijdens de aanpak bewoonbaar en leefbaar blijven. Dit doen
wij door de werkzaamheden niet
tegelijk te laten plaatsvinden
maar te verspreiden. Omdat dit
betekent dat het nog geruime
tijd duurt voordat de woningen
in Midden en Zuid worden aangepakt, gaan we tijdelijke
maatregelen treffen om uw
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meerdere jaren gaat duren.
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Waarom starten in Noord?
We starten in Noord omdat dit
het gebied is waar de werkzaamheden van de Gemeente en
Rochdale samen het snelste
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Bijvoorbeeld vocht en schimmel,
een lekkende kraan of een deur

In de nieuwsbrief van december 2016 lieten wij u weten dat wij
uw buurt in verschillende fases gaan aanpakken. Hiervoor is de
buurt opgedeeld in de gebieden: Noord, Midden en Zuid.
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Tijdens het spreekuur is de bewoners
begeleider en/of de wijkbeheerder
aanwezig. Het wekelijkse spreekuur is elke
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. De koffie staat klaar. U bent van harte
welkom.

VAN DEYSSEL KRANT

INDELING VAN

VAN DEYSSEL NOORD
STARTEN BETEKENT DAT WIJ DE IDEEËN VOOR DE VAN
DEYSSEL NOORD NU VERDER GAAN UITWERKEN.
Dit doen we onder andere door extra technisch onderzoek te doen voor
deze adressen. Hier merkt u zelf niet zoveel van. Daarnaast gaan wij
met u in gesprek om de plannen verder vorm te geven en richten hiervoor met bewoners projectcommissies op.

NOORD PAARS
31 WONINGEN

De projectcommissies kunnen meepraten over de aanpak van de
woningen maar ook bespreken we bijvoorbeeld of het nodig is om tijdens de werkzaamheden ergens anders te wonen, hoe we met de
huurprijs omgaan, of bewoners na de werkzaamheden terugkeren naar
de gerenoveerde woning en of zij in aanmerking komen voor een vergoeding. Hoe dit precies werkt ziet u in het stappenplan op de
rechterpagina.

Oranje, Paars, Geel
De woningen in deelgebied Noord worden niet allemaal hetzelfde
aangepakt. Dit heeft onder andere te maken met het soort bouw.
Op de kaart kunt u zien of uw
complex valt onder Noord Oranje,
Noord Paars of Noord Geel.
Per aanpak, dus per kleur, wordt
er een projectplan gemaakt en
een projectcommissie opgericht.

VOORLOPIGE
PLANNING
Van Deyssel Noord

van Leeuwenlaan 63. Voor meer
informatie zie achterzijde.
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WOONT U IN
VAN DEYSSEL NOORD?
GEEF U DAN OP VOOR
DE PROJECTCOMMISSIE.

Let op! Tegelijk met deze krant ontvangt u een brief
met meer informatie en het aanmeldformulier voor
de projectcommissie.
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We verwachten dus dat we tot
eind 2025 bezig zijn in uw buurt.
Deze planning kan tussentijds wijzigen.
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Periode voorbereiding
en uitvoering werkzaamheden:
start winter 2020
afronding einde 2025
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Periode voorbereiding
en uitvoering werkzaamheden:
start zomer 2018
afronding 2023
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Van Deyssel Midden

Wijkpunt van Deyssel, Burgemeester
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Periode voorbereiding en
uitvoering werkzaamheden:
start voorjaar 2017
afronding in 2020
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120 WONINGEN
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INFO
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INFORMEREN EN
PROJECTCOMMISSIE OPRICHTEN

NOORD GEEL
96 WONINGEN

Alle betrokken bewoners in Van Deyssel Noord worden
door Rochdale geïnformeerd over het proces en er worden
projectcommissies opgericht. Elke projectcommissie bestaat
uit bewoners en wordt geholpen door een bewonersondersteuner. Rochdale gaat aan de slag met verder onderzoek
en presenteert daarna het eerste voorstel aan de projectcommissie. Daarna worden alle bewoners geïnformeerd.

SAMEN HET PROJECTPLAN MAKEN
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De betrokken bewoners geven aan of ze het eens of
oneens zijn met het plan. Is 70% van de bewoners het
eens met het plan dan kunnen we aan de slag! Is minder
dan 70% het eens dan gaan we opnieuw rond de tafel
met de projectcommissie.
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De projectcommissie en Rochdale gaan aan de slag met
het maken van een projectplan. Hiervoor komen wij regelSTA
matig bij elkaar. In het projectplan staan onder andere
P 2:
PRO
de werkzaamheden aan de woning en regelingen
JEC
TPLA
voor bewoners. Denk aan afspraken over of u
N
tijdelijk uw woning uit moet, of u recht heeft
op een vergoeding en wat er gebeurt met de
huurprijs van uw woning.
Zodra het gezamenlijke projectplan voor een deelgebied
klaar is ontvangen de betrokken bewoners het plan
per post.
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WORDT ER EEN PROJECTCOMMISSIE OPGERICHT
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ONGEDIERTEBESTRIJDING
EN SCHOONMAAK

WIJKPUNT VAN DEYSSEL

Wij hoorden van bewoners dat er veel problemen zijn met
ongedierte in de buurt. Het gaat vooral om ratten. Dit komt
onder andere door zwerfvuil en het voeren van vogels met
brood en etensresten.

‘AFVAL TREKT
ONGEDIERTE
AAN, GOOI
ETEN NIET
OP STRAAT!’

Samen met de GGD zijn we gestart in de Burgemeester van
Leeuwenlaan om het probleem aan te pakken. In maart zijn de
bergingsgangen in de Burgemeester Van Leeuwenlaan 79 t/m 101
opgeruimd en geschilderd. Om ervoor te zorgen dat het netjes blijft
zijn er maatregelen getroffen. Wij lopen vaker langs en ook is er een
camera opgehangen om te voorkomen dat mensen afval en etensresten achterlaten.

Betere controle
Daarnaast hebben wij in de Jacob van Maerlandstraat en Du
Perronstraat alle trappenhuizen schoon en netjes gemaakt.
De wijkbeheerder gaat vaker en meer controleren en als het toch
mis gaat worden de reinigingskosten doorberekend aan degene die
de rommel heeft gemaakt.

Helpt u mee?
Het schoonhouden van de algemene ruimtes kunnen wij niet zonder
uw hulp. Rochdale is begonnen met het extra schoonmaken van de
algemene ruimtes dus de eerste stap is gezet. Als er dingen zijn die
volgens u niet kloppen of als u overlast ervaart meld het dan tijdens
het spreekuur.

Ongedierte
bestrijden

Rommel en
zwerfvuil op
straat
opruimen

WAARVOOR KUNT U TERECHT
BIJ HET WIJKPUNT VAN DEYSSEL?
Sociaal spreekuur
dinsdag van 13.00 – 15.00 uur
Heeft u vragen over werk, geldzaken, gezondheid of opvoeden?
Of hulp nodig bij het invullen van
formulieren of het aanvragen van
uitkering en toeslagen? Kom
naar het Sociaal Spreekuur!
Medewerkers van het team helpen u in vertrouwelijkheid met
uw vragen.
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Buurtactiviteiten welkom!
In het Wijkpunt Van Deyssel
is ook ruimte voor buurtbijeenkomsten. Wilt u een bijeenkomst organiseren voor uw
buurtgenoten om de wijk of uw
wooncomplex te verbeteren?
Neem dan contact op met uw
wijkbeheerder Faisal Adli via:
info@rochdale.nl of
020 215 00 00

Rochdale spreekuur
donderdag van 13.00 –
15.00 uur
Heeft u vragen over uw woning,
de vernieuwing van uw buurt of
technische klachten? Over bijvoorbeeld, vocht in huis,
ongedierte of andere woonzaken. Loop binnen voor
informatie. Tijdens het spreekuur
is er een medewerker van
Rochdale aanwezig.

Contact & informatie

www.rochdale.nl/vandeyssel

UW ONDERHOUDSMANNEN
Uw onderhoudsmannen
Piet (links) en Ron (rechts)
Sinds januari rijdt de Klussenbus
rond in de Van Deysselbuurt als
tijdelijke maatregel tot de grote
aanpak later dit jaar. Piet en Ron
zijn de vaste onderhoudsmannen

op de bus en komen van alles
tegen. Een loszittende deurkruk,
een lekkende kraan of een intercom die het niet doet. Maar de
meest voorkomende klacht is
schimmel.

Ventilatie
Ron: “Deze woningen zijn destijds niet gebouwd op het huidige
gebruik, doordat we tegenwoordig dagelijks douchen en koken,
ontstaat er veel vocht in de
woning. Dit samen met weinig
isolatie en ventilatie kan schim-

mel veroorzaken. In de grote
aanpak straks wordt dit definitief
aangepakt. Met de klussenbus
behandelen wij nu de vlekken
zodat het er weer netjes uitziet
en geven tips om zoveel mogelijk
schimmel te voorkomen. Bewoners zijn hier erg blij mee merken
wij. Het voorkomen is zeker bij
schimmel beter dan genezen”.
Piet: “Vocht is de grootste oorzaak. Daarom is het heel
belangrijk goed te ventileren tijdens en na het koken en
douchen. En zet het liefst de
hele dag een ventilatierooster of
kiepraampje open. Wat ook al
scheelt is om elke dag even 10
minuten de ramen open te zetten. Uiteraard wel oppassen voor
inbraak!”.

Wijkpunt Van Deyssel
Burgemeester van
Leeuwenlaan 63
Contactgegevens
bewonersbegeleiders
Heeft u vragen naar aanleiding van
deze krant? Neem contact op met
uw bewonersbegeleiders. Uw
bewonersbegeleiders zijn Michel
Kappenberg en Emmy Pemmelaar
Michel is op werkdagen telefonisch
te bereiken via 06 18 95 77 87
en Emmy via 06 21 25 80 13
U kunt ook mailen via
mkappenberg@rochdale.nl of
epemmelaar@rochdale.nl
Wijkbeheer
Vragen over complexbeheer
en overlastmeldingen? Neem
contact op met uw wijkbeheerder
Faisal Adli via 020 215 00 00.
Algemeen nummer Rochdale
Vragen over algemene huurzaken
of reparatieverzoeken?
Bel Rochdale op 020 215 00 00.

