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Grootonderhoud Duivenwal I en II
In september is begonnen met de verbouwing. De eerste 45
woningen zijn zelfs al klaar. Het was een lastige puzzel om
alles op tijd klaar te hebben. Dat lukte niet altijd binnen de
13 werkdagen die we ervoor gepland hadden. Om de
aannemer wat ruimte te geven is er vanaf 10 januari 2022
een nieuwe planning. Op de achterkant van deze
nieuwsbrief leest u de nieuwe woningplanning van
Duivenwal I.
Nieuwe planning Duivenwal I
De planning voor de laatste woningen van de flat Vaarthof en de hele
flat Vaartstede is dus een paar dagen
anders dan we eerder hebben aangegeven.
De planning voor de flat Vaartzicht
komt ongeveer in maart 2022 en
sluit aan op de planning van de flat
Vaartstede.

De verbouwing van uw woning duurt
maximaal 15 werkdagen. Dat is binnen de afspraken in het sociaal statuut. Eén dag vóór de start verhuist
u tijdelijk naar een logeerwoning of
naar uw eigen logeeradres. Als de
aannemer klaar is in uw woning
komt de opleverdag. Vanaf 12 uur
gaat u weer terug naar uw woning.

Maar liefst 77 klussen in 15 werkdagen

Keukentafelgesprekken
Een paar bewoners van de flat
Vaartstede hebben dit jaar nog
een keukentafelgesprek. Vanaf
januari zijn de bewoners van
Vaartzicht (Duivenwal 162-265)
aan de beurt voor zo’n gesprek.
We leggen dan precies uit wat we
in uw woning doen. En wat u kunt
verwachten. Stel gerust uw vragen en bespreek het ook als u
zorgen heeft. De bewonersbegeleiders van Van Wijnen Trebbe
maken met u een bezoekafspraak
voor het keukentafelgesprek.

Logeerwoningen

Liften en entree Vaartstede

De reacties van de eerste bewoners van een logeerwoning zijn
erg goed. Ze zijn gezellig ingericht. En met de eigen plantjes
mee voel je je al snel thuis. Er
zijn snel wat douchestoelen gekocht toen we merkten dat sommige bewoners die nodig hebben.

Vaartstede (Duivenwal 101-160)
krijgt als eerste flat een nieuwe
entree. De twee liften krijgen allebei een nieuwe inrichting en een
stopplaats op elke verdieping. Het
werk duurt ongeveer van 1 december tot 1 maart.

Er zijn een paar huisregels voor
de logeerwoning. Die staan in een
logeercontract. De belangrijkste
is: niet roken. De volgende bewoner wil natuurlijk niet in de sigarettenlucht zitten! Een logeerwoning moet weer schoon worden
teruggegeven. Wie dat niet doet
betaalt de extra schoonmaakkosten.

Tijdens het werk zijn de liften buiten gebruik en is de entree afgesloten. Gebruik dan de tijdelijke
veilige personenlift aan de buitenzijde. De postkasten staan buiten
naast de tijdelijke lift. Bij calamiteiten is de brandtrap en het trappenhuis gewoon te gebruiken.

Veiligheid op de bouwplaats
Waar er gewerkt wordt, moet het
veilig zijn. Daarom dragen de
vaklieden een helm, een hesje en
veiligheidsschoenen. Van Wijnen
Trebbe zorgt dat het netjes is op
het bouwterrein en in de woningen waar er gewerkt wordt. Voor
de eigen veiligheid is een bewoner er niet welkom. Daarom is de
doorgang achter de flat afgesloten. De bouwplaats is voor kinderen en kleinkinderen natuurlijk
geen speelplaats.

Prettige feestdagen!
2021 is bijna voorbij. Er is veel
werk is verzet aan de Duivenwal.
Wat zijn we blij dat we een fijn
contact met u hebben. Als dank
voor uw medewerking krijgt u van
Van Wijnen Trebbe en Patrimonium woonservice een Kerstpresentje bij deze nieuwsbrief in de
brievenbus. Fijne dagen toegewenst en we zien u graag weer in
2022!

Bewoners Advies Groep (BAG)
Tijdens de laatste bijeenkomst met de BAG op 1 oktober is de voortgang
van de renovatie besproken. Helaas kon door corona de bijeenkomst in
december niet doorgaan.

Mag ik u wat vragen?
Dit horen de vaklieden van Van
Wijnen Trebbe regelmatig. Maar
een tegelzetter weet vaak geen
antwoord op uw vraag. Aan wie
stelt u dan een vraag? De medewerkers dragen verschillende hesjes. Groen: aan mij mag u vragen
stellen. Geel: liever geen vragen
stellen. Wie met een blauw hesje
op het bouwterrein is, is een bezoeker.

Zonnescherm
Patrimonium zorgt voor een
nieuw zonnescherm op het balkon. Kleur: Ocean (donkerblauw)
van Sattler nummer 314006.
Deze kleur is verplicht voor alle
zonwering op de Duivenwal.

Zonnescherm slaapkamerraam
Wilt u een zonnescherm voor het
slaapkamerraam? De prijs daarvoor ligt tussen de 1.100 en
1.300 euro. Hebt u interesse er
een te kopen? Bel of mail dan

Ruud Eberwijn. Zijn contactgegevens vindt u achter op deze
nieuwsbrief. In januari krijgt u
nog een brief hierover.

Valbeveiliging balkon
Bij een verhoogde vloer van het
balkon hoort een verhoogde balustrade (hek). Bij sommige woningen is die niet voldoende
hoog. Om aan wet- en regelgeving te voldoen wordt daar het
hek verhoogd met een buis. Een
balustrade moet vanaf de vloer
gemeten minimaal 1 meter hoog
zijn. Vanaf de 4de verdieping (hoger dan 13 meter) minimaal 1,20
meter.

Tuin opknappen in 2023
Na de renovatie krijgt ook de tuin
rondom de flats een opknapbeurt.
Wilt u meedenken hoe de tuin er
straks er uit moet zien? In een
aantal bijeenkomsten ontwerpen
we samen met u de tuin. Doet u
mee? Bel of mail dan met Ruud
Eberwijn van Patrimonium.

Nieuwe werkplanning
•

Op dag 1 verhuist u naar de
logeerwoning

•

Op dag 2 starten de 15 werkdagen

•

Op dag 17 gaat u vanaf 12
uur terug naar u woning.
Zit er bij u een koker in de keuken? Dan duurt het werk enkele
dagen langer. Dat is verwerkt in
de planning. Een gespecialiseerd

bedrijf verwijdert de asbesthoudende koker vóór de verbouwing
begint. Ook vrije dagen, zoals koningsdag, Pasen en Pinksteren
zijn verwerkt in de planning.

Voorbeeld:
Op 8 februari verhuist de bewoner van Duivenwal 21 naar een
logeerwoning. Op 4 maart gaat de
bewoner vanaf 12 uur weer terug.

Wintersluiting
De feestdagen staan voor de
deur. De meeste vaklieden hebben vakantie van 24 december
tot 10 januari. Sommige vaklieden werken tijdens de vakantie
door om werk af te maken en het
nieuwe jaar voor te bereiden. Bij
calamiteiten en storingen door
Van Wijnen Trebbe belt het servicenummer 0341-567738 of 0545250100.
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