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Op 23 januari bespraken wij met uw bewonerscommissie 

het voorkeursplan voor de renovatie van uw 

woning. Vervolgens heeft uw commissie hierover overleg 

gehad met de adviseur van de Woonbond. Onlangs is er 

nog een bespreking geweest met uw commissie om diverse 

vragen die er nog waren te beantwoorden.

In deze nieuwsbrief meer informatie over het plan op 

hoofdlijnen en hoe wij u betrekken bij het plan.

Plan op hoofdlijnen

• Isoleren: dak, spouw en vloeren. Ramen krijgen HR++ glas.

• Vocht bestrijden: nieuwe hemelwaterafvoer en goot. 

Waterdicht maken van de kelderkast. Renoveren van 

badkamer, keuken en toilet. Verwijderen van de schoorsteen

• Tocht bestrijden: kierdicht maken van de woning met 

zelfregulerende roosters en tochtstrippen. Vervangen van 

dakramen en het plaatsen van een nieuwe mechanische 

ventilatie.

• Beter verwarmen: alle woningen krijgen HR-ketels

• Herstelwerkzaamheden en onderhoud: van dak, lateien en 

schuren, gevel, sluitende draaiende delen en schilderwerk

• Geen verhuizing: werkzaamheden in bewoonde staat. We 

proberen de overlast te beperken. Dit doen we door vooraf 

alles goed te plannen en u tijdig te informeren.

Vervolg

De komende maanden bespreken we met uw 

bewonerscommissie waar we nog verbeteringen in het plan 

kunnen aanbrengen. Zoals bijvoorbeeld een optie voor het 

plaatsen van zonnepanelen op uw dak. Zijn we er uit met de 

commissie dan presenteren wij u het voorkeursplan. We horen 

dan ook  graag u mening en ideeën.
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Ook werken we met uw bewonerscommissie aan afspraken 

over de werkzaamheden en gevolgen. Dat bundelen we in één 

document, het sociaal plan.

 

Uw mening telt!

Via nieuwsbrieven en bijeenkomst(en) houden wij u op de 

hoogte over het renovatieplan. Het is belangrijk dat u aangeeft 

wat u belangrijk vindt. Wij kunnen daar dan rekening mee 

houden. Uw inbreng bespreken we met de bewonerscommissie 

en verwerken we in een definitief plan. Die dan uiteindelijk aan 

u wordt voorgelegd.

 

Renovatie van begin tot eind

Bij de nieuwsbrief van december zat een overzicht  waarin de 

stappen staan die we moeten nemen om tot een definitief plan 

te komen. Dit overzicht 'Renovatie van begin tot eind'  staat 

ook op 

www.eigenhaard.nl/admiraalderuyterlaanenplesman.nl. Op 

die plek vindt u ook allerlei andere verstuurde documenten.

Bewonerscommissie

In de bewonerscommissie zitten bewoners uit uw straat of wijk. 

Zij overleggen, namens alle bewoners, met Eigen Haard. De 

commissie wordt ondersteund door een adviseur van de 

Woonbond.

Heeft u vragen aan de bewonerscommissie, of wilt meedoen?  

Mail dan naar BWCommissieEigenHaard@ gmail.com of doe 

een briefje in de bus van Plesmanlaan 42.

 

Plesmanlaan 3 t/m 25

De woningen aan de Plesmanlaan 3 t/m 25 zijn geen onderdeel 

van de toekomstige renovatie werkzaamheden. Bij Eigen Haard 

is geen besluit over de toekomst van deze woningen. Wij 

informeren deze bewoners via een persoonlijke brief als er 

komend jaar een besluit wordt genomen.

 

Corona

Op basis van de laatste ontwikkelingen rondom Corona 

hebben wij een aantal maatregelen genomen. We beperken 

zoveel mogelijk de contacten. Wij willen niet dat iemand een 

risico loopt. Op eigenhaard.nl staat de laatste informatie over 

onze dienstverlening. Deze pagina houden we actueel.

 

We doen ons best om - binnen de mogelijkheden die we 

hebben -  de dienstverlening zoveel mogelijk door te laten 

gaan.

Contact

Heeft u nog vragen over deze brief?  Neem dan contact op  met 

Marijn van der Weijden via het contactformulier op 

www.eigenhaard.nl.

 

 


