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Deze nieuwsbrief is in het leven geroepen om u als bewoner van
complex 507 te informeren over allerlei onderwerpen die te maken
hebben met het grootschalig onderhoud van alle 353 woningen in
complex 507. Samen met de Toekomstclub507 werken we hard aan een
volwaardig plan. Hiervoor hebben wij ook uw input nodig.

Bouwteamovereenkomst

Eerste onderzoekwoning opgeleverd
Afgelopen donderdag leverde aannemer Plegt-Vos en installateur Bos de
eerste onderzoekwoning op aan Bo-Ex. Deze onderzoekwoning is de eerste
van vier. In deze onderzoekwoningen worden slimme en betaalbare keuzes
onderzocht. Zo wordt onderzocht hoe we zo goed mogelijk, maar toch binnen
het budget, de woningen kunnen opknappen. Dit zodat de huurstijging beperkt
kan blijven. Ook wordt er gekeken hoe de woningen aangepakt kunnen
worden in zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk overlast. Ons doel is
dat er nieuwe ramen, deuren en waar nodig nieuwe kozijnen komen, dubbel
glas, isolatie van dak, vloer en gevels, en een CV voor iedereen. Deze
onderzoekwoning is helaas door bewoners nog niet te bezichtigen. We zetten
deze woning meteen in als logeerwoning.

We bezoeken alle woningen
Om nog beter vast te stellen welke werkzaamheden er per woning nodig zijn,
komen de uitvoerders van aannemer Plegt-Vos en Bos bij u langs om met u
door de woning te lopen. Tijdens dit bezoek bekijken zij de technische staat
van uw woningen, én kijken zij of en waar nieuwe keukens en badkamers
nodig zijn. Wij noemen dit een ‘koude opname’. Daarnaast loopt er een
onafhankelijke bewonersconsulent mee om sociale vragen te beantwoorden
en u meer informatie te geven over zelfbeheer, huurverhoging en over de
voorlopige plannen. Deze afspraak zal ongeveer één uur van uw tijd in beslag
nemen.
U ontvangt binnen 3 weken na het bezoek een schriftelijke bevestiging van de
afspraken die tijdens deze ‘koude opname’ zijn gemaakt.

Maken van een afspraak
U ontvangt hiervoor een vooraankondiging en vanaf 29 april nemen wij
telefonisch contact met u op.
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Bouwteamovereenkomst 25 april getekend
Op donderdag 25 april ondertekenen Bo-Ex, aannemer Plegt-Vos en
installateur Bos een bouwteamovereenkomst voor het grootschalige
onderhoud. Met het ondertekenen van dit contract nemen we de volgende
stap naar het grootschalige onderhoud: we werken een plan uit met
bijbehorende planning en kosten. Het resultaat hiervan is een voorstel aan u
als bewoner, waarna de draagvlakmeting zal plaatsvinden.
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