
Het duurt niet lang meer. In juni 2022 start de renovatie. 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van 

zaken en wat u de komende tijd kunt verwachten.

Bezoek en afspraken

Begin dit jaar waren we bij op bezoek. We vertelden wat we in 

uw huis gaan doen en controleerden samen de door u gekozen 

extra opties.  De aannemer maakte naar aanleiding van dit 

bezoek een rapport. Daarin staan de afspraken en de 

definitieve plattegrond van uw huis. De aannemer heeft twee 

exemplaren van het rapport naar u verstuurd. Wilt u een 

exemplaar onderteken en in de bus van nummer 44 doen?

 

Wij hebben het rapport gecontroleerd. Heeft u toch nog 

vragen, dan horen wij dat graag. Dankzij het bezoek kennen we 

uw huis beter. Dat helpt bij de voorbereidingen en de 

renovatie. Daarom nogmaals dank voor uw medewerking.

Spreekuur

Op de donderdag van 14:00 uur tot 15:00 uur is het spreekuur. 

Heeft u nog vragen, kom dan vooral langs!

Planning

In juni start de renovatie. Alle werkzaamheden. binnen en 

buiten, duren zo'n negen maanden. We leveren de portieken in 

fases op. U ontvangt minimaal vier weken vóór oplevering de 

exacte opleveringsdatum van uw bewonersbegeleider.

Nieuwsbrief
Renovatie Begoniastraat 41 t/m 58



De volgorde

We werken vanaf nummer 58 naar nummer 41. Hieronder staat 

de planning. Als door onvoorziene omstandigheden de 

planning afwijkt laten we u dat tijdig weten.

 

2022

• Juni: Start werkzaamheden buitenkant

• Juli: Start werkzaamheden binnenkant

• 1 tot 19 Augustus: bouwvakantie        

• November steigers weghalen

• December: Oplevering portieken Begoniastraat 58 t/m 50

• December: Kerstvakantie

2023

• Januari: Oplevering portiek Begoniastraat 49 t/m 47

• Januari Oplevering portieken 46 t/m 44 en 43 t/m 41)

• Februari: Eindoplevering buitenwerk

Wisselwoning

We starten in juni met de renovatiewerkzaamheden. U verhuist 

dan tijdelijk naar een wisselwoning. Zodra u het contract voor 

de wisslwoning ondertekent maken we het eerste deel van de 

verhuiskostenvergoeding (€ 3000,-) over op het bij ons 

bekende rekeningnummer. Dit bedrag staat binnen 5 á 10 

werkdagen op uw rekening.

Onze opzichter komt bij u langs voor een voorinspectie. Hij 

bespreekt hoe u het huis moet achtergelaten. Met de opzichter 

maakt u ook een afspraak voor een eindinspectie. Het huis, de 

tuin (tot 2 meter van de achtergevel) en het balkon moeten op 

deze datum leeg zijn.

 

Tip: gebruik de "checklist bij verhuizen". Deze vindt u in de 

bijlage in uw Sociaal Plan.

Hieronder nog enkele feiten over de wisselwoningen:

• De wisselwoning ligt bij voorkeur in Duivendrecht maar in 

ieder geval in de gemeente Ouder-Amstel. In overleg kan dit 

ook elders zijn.

• De wisselwoning past bij uw gezinssamenstelling

• De wisselwoning heeft raambedekking (luxaflex), 

vloerbedekking (vinyl) en plafondverlichting. De wanden 

zijn gewit.

• De netto huur van de wisselwoning is gelijk aan die van uw 

huidige huis en u betaalt de servicekosten die op de 

wisselwoning van toepassing zijn. Verder betaalt u geen 

dubbele huurlasten.

• Heeft u in uw huidige keuken inbouwapparatuur die u niet 

mee kunt nemen? Dan zorgen wij, als u dat wilt, voor een 

fornuis, een koelkast en een combimagnetron.

Afvalcontainers

Verhuizingen brengen vaak veel afval met zich mee. Daarom 

staan er tijdelijk drie grofvuilcontainers. Die kunt u gratis 

gebruiken.

 

Wat mag er in de grofvuilcontainer?

In deze container kunt u uw parket, laminaat, gips, papier, 

karton, kunststof en plastic gooien.

 

Wat mag niet in de grofvuilcontainer?

Elektrische apparaten, chemisch afval, huisraad en 

asbesthoudende materialen mogen niet in deze 

grofvuilontainer.

 

U mag geen afval of huisraad in en om het huis achterlaten. 

Informeer bij de gemeente hoe u grof vuil kunt aanbieden. Zo 

houdt u de straat schoon en krijgt u geen boete of verrekening 

met de verhuiskostenvergoeding als u afval achter laat.

Sleutels voor de container

Alleen bewoners van de Begoniastraat kunnen de container 

gebruiken. De projectopzichter en Jan Koek van uw 

bewonerscommissie beheren de sleutels. Wilt u de 

grofvuilcontainer gebruiken? Neem dan contact op met Jan 

Koek op de  Begoniastraat 56.



Zonnepanelen

We willen graag dat zoveel mogelijk bewoners profiteren van 

de voordelen die zonnepanelen bieden. Daarom zijn we 

momenteel druk in gesprek met Wocozon. We verwachten de 

gesprekken na de bouwvakantie af te ronden en u over verder 

te informeren over de zonnepanelen!

Bribus Keukens

U heeft de mogelijkheid het nieuwe keukenblok naar uw eigen 

wens samen te stellen. Naast de gratis opties, bieden we tegen 

betaling extra opties. Ook kunt u tegen betaling een luxere 

keuken samenstellen. Marja Keijzer van Bribus Keukens neemt 

binnenkort contact met u op voor het maken een afspraak.

 

Struiken bij de voorgevel

We plaatsten roosters in de voorgevel, ent boven de grond, om 

de ventilatie onder de vloer te verbeteren. Daarom verwijderen 

we tijdens de renovatiewerkzaamheden de struiken. Die komen 

niet terug.

Heeft u vragen?Stel ze via:eigenhaard.nl/contactformulier


