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In de afgelopen tijd hebben we in veel woningen de tech-

nische staat onderzocht. In deze nieuwsbrief leest u wat de 

aannemer is opgevallen en wat het vervolg is.

 

Technisch onderzoek van de woningen

Het technisch onderzoek van de woning is klaar. Bedankt voor 

uw gastvrijheid en uw medewerking. Dankzij het onderzoek 

weten we wat er moet gebeuren in de woningen en kunnen we 

een plan maken. 

 

Wat viel de aannemer op? 

De aannemer die renovatie gaat uitvoeren is de Heemraad BV 

uit Amstelveen. Zij hebben eerder voor ons renovaties uitge-

voerd aan de Admiraal van Ghentlaan en Admiraal Tromplaan. 

Bij het onderzoek is de aannemer het volgende opgevallen:

 

 

 

• De meeste draaiende delen, zoals ramen, sluiten onvoldoen-

de;

• De spouwmuur van de gevel en het dak is slecht of niet 

geïsoleerd;

• De betonen draagconstructie, de latei, boven het raamkozij-

nen is gescheurd;

• De ventilatie werkt niet naar behoren en levert onvoldoende 

capaciteit;

• De dakpannen zijn verouderd en vuil;

• De dakramen en dakgoten zijn verouderd;
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Hoe gaat het nu verder?

De onderzoeksresultaten en de suggesties van de bewoners-

avond van 25 juni verwerken we in een voorkeursplan. Dat is 

overigens een behoorlijke klus. We bekijken wat er technisch te 

verbeteren is en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen met 

zo min mogelijk overlast. 

 

Het voorkeursplan bespreken we met de bewonerscommissie. 

Daarna organiseren we een bewonersbijeenkomst. Daar laten 

we het plan zien en horen dan graag uw ideeën en mening. Dat 

verwerken we in een definitief plan. Via nieuwsbrieven houden 

wij u op de hoogte van de voortgang.

 

Renovatie van het begin tot het einde

In de bijlage ziet u hoe het renovatietraject er van begin tot 

einde uitziet. Zo heeft u een beeld van alle fases en onderwer-

pen die aan bod komen. We zijn nu in de fase ‘onderzoeken’ bij 

het onderwerp ‘voorkeursplan bedenken’.

 

Bewonerscommissie

In december hebben we met de bewonerscommissie een 

participatieplan opgesteld. In dit plan staan de afspraken hoe 

we met elkaar omgaan om tot een projectplan te komen en wat 

daarbij belangrijk is.

 

In de bewonerscommissie zitten bewoners uit uw straat of wijk. 

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

u vragen aan de bewonerscommissie, mail naar BWCommis-

sieEigenHaard@gmail.com of doe een briefje in de bus van  

Plesmanlaan 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Heeft u nog vragen over deze brief neem dan contact op  met 

Marijn van der Weijden via (020) 6 801 801 of info@eigen-

haard.nl.

 

Voor het project hebben we een pagina gemaakt op onze 

site. Daar verzamelen we alle informatie: www.eigenhaard.nl/

plesmanlaanruyterlaan. 

Fijne Feestdagen.

We wensen u alvast fijne feestdagen en mochten we u 

niet meer spreken ook alvast een mooie jaarwisseling.


