September 2019

vertegenwoordigd zijn. En natuurlijk dat iedereen goed geïnformeerd wordt.

Tijdens de bewonersavond op 24 juni en in de nieuwsbrief
van juli 2019 deden wij een oproep voor een nieuwe bewo-

Inzet bewonerscommissie

nerscommissie. Er hebben zich drie enthousiaste bewoners

De vorige bewonerscommissie heeft zich onder andere ingezet

aangemeld. In deze nieuwsbrief stellen we de nieuwe

voor de peildatum en het sociaal plan op hoofdlijnen. De

bewonerscommissie aan u voor, kunt u lezen waar we staan

nieuwe bewonerscommissie houdt zich bezig met het technisch

met het renovatieplan, hoe het gaat met de herhuisvesting

renovatieplan en de verdere uitwerking van het sociaal plan

en andere onderwerpen.

voor de bewoners die willen terugkeren naar Aquarius. De
bewonerscommissie krijgt ondersteuning van De Woonbond.

Samenstelling bewonerscommissie
De nieuwe bewonerscommissie bestaat uit Kirsten Lackert,

Heeft u vragen of opmerkingen over de renovatie voor de be-

Paul van Broekland en Arjen van den Brink. Kirsten is al 15 jaar

wonerscommissie, dan kunt u hen bereiken via Kirstin Lackert.

bewoonster van Aquarius en maakte ook deel uit van de vorige

Ze is bereikbaar per email of u kunt een briefje met uw tele-

bewonerscommissie. Ze is maatschappelijk erg betrokken en

foonnummer in haar brievenbus stoppen, dan zal zij contact

heeft inmiddels veel ervaring met het renovatieproces. Paul en

met u opnemen. Haar contactgegevens staan onderaan deze

Arjen wonen zo’n 9 jaar in Aquarius. De bewonerscommissie

nieuwsbrief.

en Eigen Haard vinden het belangrijk dat de bewoners goed

Nieuws & informatie
Watercirkel 372-666 Aquarius

Waar staan we nu?
De bewonerscommissie en Eigen Haard overleggen iedere drie
weken. We maken een concept technische brochure en een
concept sociaal plan voor de terugkeerders. In de technische
brochure staat hoe de Aquarius, het gebouw en de woningen,
er na de renovatie uitziet. In het sociaal plan staan de regelingen over onder andere (tijdelijk) verhuizen, wisselwoningen,
terugkeer, speciale ondersteuning en verhuisvergoedingen.
Naar verwachting presenteren wij in oktober/november 2019
de concept plannen. Als het zover is, ontvangt u een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst.

wat langer duurt als u de lift oproept.

Verhuizingen
Sinds de peildatum hebben wij ongeveer 55 huishoudens
ingeschreven bij WoningNet met een stadsvernieuwingsurgentie. Er bereiken ons de afgelopen tijd signalen dat
het woningaanbod via WoningNet minimaal is voor een en
tweepersoonshuishoudens. We onderzoeken waar dit aan ligt
en hoe we het kunnen oplossen. We komen hier in de volgende

Vragen?

nieuwsbrief op terug.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ilse van Wijk
Bereikbaar op alle werkdagen met uitzondering van

De leegkomende woningen verhuren we tijdelijk. Zo zorgen we

maandag en dinsdagmiddag

dat er mensen die op zoek zijn naar een woning in ieder geval

T 020 6801801

tijdelijk onderdak hebben. En de leefbaarheid blijft op peil.

E info@eigenhaard.nl
Ilse houdt spreekuur op woensdag van 14.00 tot 15.00

Liften

uur in de projectwoning Watercirkel 630

We krijgen regelmatig storingsmeldingen over de lift(en). Het
gebruik van de liften tijdens de verhuizing kan de oorzaak zijn

Bewonerscommissie Aquarius:

van de storingen. De lift kan maximaal 450 kg dragen. De lift

Per brief in brievenbus Watercirkel 536

gaat kapot als u zware meubels en goederen vervoert. Gaat u

Per email via k.lackert@kpnplanet.nl

verhuizen, houd u dan rekening met het gewicht.

Reparatieverzoeken
Plaats ook niets tussen de liftdeur. De liftdeur sluit automatisch

Is er iets stuk in uw woning, laat het ons weten. Via het

en als de deur geforceerd wordt tegen gehouden gaat het

digitale klantportaal op www.eigenhaard.nl kunt u

systeem in storing. De firma Otis gaat de deurtijden (de tijd

direct een afspraak maken via info@eigenhaard.nl of

waarop de deuren openstaan) verlengen. Bij verhuizing heeft u

bel (020) 6 801 801.

dan meer tijd om in en uit te laden. Dat betekent wel dat de lift

