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Naam  
Adres 
Woonplaats 
Datum :  Amsterdam, 28 mei 2021 
Betreft :  Voortgang project Bernard Loderstraat en Jacques Oppenheimstraat 
Behandeld door :  E. de Jong 
 
Beste mevrouw/heer, 
 
In februari van dit jaar ontving u van ons een brief over de voortgang van het project. 
In de brief die u nu ontvangt, geven wij u informatie over de huidige stand van zaken. 
 
Start renovatie 
Op 1 juli van vorig jaar zijn we gestart met het renovatieproject van de woningen aan de Bernard 
Loderstraat en de Jacques Oppenheimstraat. Wij zijn gestart met de woningen aan de Bernard 
Loderstraat 29-35, blok 2. Inmiddels zijn de eerste woningen aan de bewoners opgeleverd. Het 
eerstvolgende blok dat wij gaan opleveren is blok 4, Bernard Loderstraat 17-19 en 21-23. Wij 
verwachten in juli 2022 de laatste woningen op te leveren.  
 
Planning rest woningen 
Op dit moment zijn de woningen in een tweetal blokken gerenoveerd. De planning loopt op dit moment 
nog steeds goed. Ondanks een aanzienlijke brand op het dak van de woningen in blok 4, Bernard 
Loderstraat 17-19 en 21-23. De planning met betrekking tot de blokken 5, 6 en 7 hebben we moeten 
aanpassen wegens onvoorziene omstandigheden. Minimaal twee weken voor de start renovatie in uw 
huidige woning neemt uw bewonersbegeleider Giulia Di Battista contact met u op om afspraken te 
maken over de wisselwoning. En verder ontvangt u nog een uitnodiging als wij uw woning aan u gaan 
opleveren. 
 

Adressen Start renovatie Oplevering 

Bernard Loderstraat 36-38 12 maart 2021 3 november 2021 

Bernard Loderstraat 32-34 12 maart 2021 10 november 2021 

Bernard Loderstraat 28-30 12 maart 2021 17 november 2021 

Bernard Loderstraat 26-28 12 maart 2021 24 november 2021 

Bernard Loderstraat 58-60 15 juni 2021 7 februari 2022 

Bernard Loderstraat 54-56 15 juni 2021 14 februari 2022 

Bernard Loderstraat 50-52 15 juni 2021 21 februari 2022 

Bernard Loderstraat 48 15 juni 2021 28 februari 2022 

Bernard Loderstraat 80-82 26 november 2021 6 juli 2022 

Bernard Loderstraat 76-78 26 november 2021 13 juli 2022 

Bernard Loderstraat 72-74 26 november 2021 20 juli 2022 

Bernard Loderstraat 70 26 november 2021 27 juli 2022 

 
 
Uiteraard doet de aannemer zijn uiterste best om de planning te halen. Maar er kunnen altijd 
onvoorziene omstandigheden ontstaan. Wij vragen u hiervoor op voorhand begrip. 
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Bekijken opgeleverde woning 
Wij hebben in de nieuwsbrief van oktober 2020 voorgesteld om de bewoners te laten kijken in een 
opgeleverde woning. Om zo een goede indruk te krijgen van een gerenoveerde woning. Helaas 
maken de huidige ontwikkelingen rondom het Corona virus het lastig om dit verantwoord en goed te 
organiseren. Wij maakten daarom een film van een opgeleverde woning.  
Deze film kunt u bekijken via de navolgende link: https://my.matterport.com/show/?m=7ESVvkjAMMp  
Verder kunt u eventueel ook gebruik maken van de navolgende QR-code:  
 

 
Bekijk de film. Er staat belangrijke informatie in. 
 
Leeg opleveren huidige woning 
Wij zien dat een aantal (zolder) bergingen niet leeg is opgeleverd.  
Als u vertrekt naar uw wisselwoning zorgt u ervoor dat uw huidige woning/berging/zolder helemaal 
leeg en bezemschoon is. Ook mogelijke planken aan muren en wandhaken verwijdert u. Als de vloer 
zwart is of als er oud zeil ligt in uw keuken, hal of toilet laat u dit liggen. Het kan zijn dat er onder dit 
zeil asbest aanwezig is. Wij zullen dit verwijderen vóór de renovatie.  
 
Geen wijzigingen aanbrengen in wisselwoningen 
Wij zien ook dat bewoners zonder toestemming van Eigen Haard zaken hebben veranderd in de aan 
hen beschikbaar gestelde wisselwoning. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Het is ook vervelend voor 
een bewoner die na u graag goed gebruik wenst te maken van de tijdelijke wisselwoning. Denk hierbij 
aan schotels ophangen aan de gevel. 
 
Stadswarmte 
Wij hoorden van een aantal bewoners dat zij problemen hadden met de aanmelding bij Vattenfall in 
verband met het gebruik van stadswarmte. Als u problemen heeft met de aanmelding bij Vattenfall 
kunt u het beste contact met hen opnemen via: www.vattenfall.nl/service/contact  
 
Container 
Bewoners die verhuizen naar een wisselwoning kunnen in een container oude spullen opslaan. Deze 
container plaatsen wij steeds drie weken voordat er gestart wordt met werkzaamheden aan een blok. 
De container plaatsen wij uiteraard zo dicht mogelijk bij het bewuste blok.  
Let op: grofvuil wordt nog steeds op maandag opgehaald. U kunt dit op zondagavond vanaf 21:00 uur 
en maandagochtend vóór 07.30 uur aanbieden op de hiervoor aangewezen plekken in de Bernard 
Loderstraat. 
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Overlast, klachten en suggesties melden bij aannemer 
Als bewoner kunt u overlast ondervinden van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
Uiteraard doet aannemer De Nijs haar best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor klachten 
of suggesties kunt u zich melden in de bouwkeet van de aannemer. Deze staat tussen de Bernard 
Loderstraat 70-82 en de Bernard Loderstraat 48-60. U kunt hier terecht op woensdagen tussen 13:30 
en 15:00 uur. U kunt uw vragen en/of opmerkingen ook per mail stellen aan de aannemer via  
info@denijs.nl  
 
Vragen? 
Wij blijven voor u klaar staan. Als u over deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met 
Giulia Di Battista of Edwin de Jong. Zij zijn bereikbaar via www.eigenhaard.nl/contactformulier. Via dit 
formulier kunt u vragen stellen. En doen wij ons uiterste best uw vragen zo snel mogelijk te 
beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Eigen Haard 
 
Giulia Di Battista en Edwin de Jong 
Afdeling Projectbegeleiding 
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