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Inleiding

Zoals u misschien weet, willen we uw woning  

comfortabeler en energiezuiniger maken. Inmiddels heeft meer dan 90% van 
de bewoners in uw wijk akkoord gegeven op het verbeterplan. Een prachtig 
percentage! Er zijn ook geen bezwaren binnengekomen bij de rechter. De 
plannen gaan dus door bij alle woningen. 

We halen eerst asbest weg ...

Voor de start van de verduurzaming, halen we eerst het asbest uit uw wo-
ning. Dat zit nog in uw trapkast en kruipruimte. Dat is niet gevaarlijk, maar 
het moet er wel uit. Het bedrijf dat dit doet, neemt nog contact met u op. 
Wilt u, voordat ze langskomen, uw trapkast leegmaken?

... dan vervangen we de grote ramen

Als het asbest weg is, vervangt aannemer Onderpand eerst de grote ramen 
in uw woning. Bij sommige bewoners komen we eerst opmeten om de juiste 
materialen te kunnen bestellen. We bellen u dan voor een afspraak.

... en daarna volgt de verduurzaming

Het is dan ongeveer half oktober 2022. Ruim voordat ze bij uw woning be-
ginnen krijgt u nog een informatieboekje. Evelien en Laurens van Onderpand 
maken dan ook een afspraak met u voor een huisbezoek. Zij zijn vanaf dat 
moment uw contactpersonen. U ziet ze hiernaast al staan.

Wij regelen de rookmelders 

Rookmelders zijn sinds kort verplicht in elke woning. We 
komen ze in september plaatsen. De verplichting geldt per 
1 juli, maar het is niet erg als dit wat later wordt. Ook niet 
voor de verzekering. 

Spullen over?

Voordat de werkzaamheden starten organiseren we nog 
een containeractie. Een dag waarop we een grote afvalcon-
tainer laten komen waar u gratis spullen in kunt gooien. 
Handig toch? U hoort nog van ons wanneer dat is.

Contactpersonen

Heeft tijdens de werkzaamheden vra-
gen? Dan kunt u terecht bij Evelien 
Smeenk en Laurens Veldmaat van 
Onderpand Vastgoedbeheer. Zij zijn 
tijdens de uitvoering uw aanspreek-
punt. De Woonmensen is dan wat 
meer op de achtergrond. 

Evelien houdt ook op vaste momen-
ten spreekuur in de buurt. U hoort 
nog wanneer dat is.

Algemene vragen

Heeft u algemene vragen over uw 
woning of woonomgeving? Dan 
kunt u terecht bij de Woonmensen. 
Bel dan (055) 548 48 48 of mail naar: 
planmatigonderhoud@woonmensen.nl

Energieconciërge

Als we klaar zijn met de werkzaamhe-
den in uw woning, kunt u besparen 
op de energierekening. Om bewo-
ners te helpen om zuinig met energie 
om te gaan, zijn we op zoek naar 
Energieconciërges. Is het iets voor u? 
Neem voor meer informatie contact 
op met Ismael Fungo van de Woon-
mensen via i.fungo@woonmensen.nl 
of bel (055) 548 48 48.



 
 

Dit is de volgorde van de verduurzaming

We beginnen bij Fase 1, Blok 1. Aan de kleuren van de blokjes kunt u zien welke kleuren voor kozijnen en deuren 
in uw blok het meest gekozen zijn.


