
We bevinden ons helaas wederom in een lockdown. Wij 

hopen dat het goed met u gaat! We wensen u sterkte om 

deze tijd goed door te komen. Met deze nieuwsbrief 

informeren wij u over wat u de komende tijd kunt 

verwachten.

Stand van zaken

We liggen goed op schema met de planning. We bevinden ons 

momenteel halverwege het herhuisvestingstraject. Bewoners 

die definitief weg willen verhuizen, zoeken momenteel naar 

een ander woning via WoningNet. Uw bewonersbegeleider - 

Giulia di Battista - kan hierbij helpen, adviseren en begeleiden.

De planning voor de komende maanden is als volgt:

• Februari 2022

Warme opnames

Een warme opname is een technisch huisbezoek van de 

aannemer en de projectopzichter van Eigen Haard. Tijdens 

dit bezoek lopen we met u door uw woning. We vertellen per 

vertrek wat we gaan doen en wat dit voor u betekent. Ook 

controleren we met u de keuzemogelijkheden voor de 

verbeteringen die u bij het renovatievoorstel heeft 

doorgegeven. We komen eind januari tot medio februari bij 

u langs. Indien u nog technische vragen heeft, of vragen met 

betrekking tot uw woning, schrijf deze dan alvast op. We 

beantwoorden graag uw vragen. De precieze datum en 

tijden leest u aan het einde van deze nieuwsbrief.

• Maart 2022

Keukenopties

Eigen Haard biedt u de mogelijkheid het nieuwe keukenblok 

naar uw eigen keuze samen te stellen. Naast de gratis opties, 

bieden we tegen betaling extra opties aan. Ook bieden we de 

mogelijkheid om tegen betaling een geheel luxere keuken 

samen te stellen.

Medio maart neemt een medewerker van Bribus hiervoor 

contact met u op. We kunnen ons goed voorstellen dat u 
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eerst de opties wil bespreken voordat u kiest. Wij overleggen 

nu met Bribus hoe we dit voor u moeten regelen.

• April 2022

 Wisselwoningen

 In juni starten we met de renovatiewerkzaamheden. Vóór 

aanvang van de renovatiewerkzaamheden, starten we met 

voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken. Dit doen 

we in mei. De inspecties op en sanering van mogelijk asbest 

doen we in onbewoonde staat. Dit betekent dat uw 

bewonersbegeleider in de periode van maart tot en met april 

contact met u opneemt voor het aanbieden van een 

wisselwoning.

• Vierde kwartaal 2022

Oplevering

Nadat u naar een wisselwoning bent verhuist, gaat de 

aannemer aan de slag om uw woning op te knappen en 

energiezuiniger te maken. We beginnen bij huisnummer 58 

en werken door tot huisnummer 41. Momenteel verwachten 

we de woningen van de eerste drie portieken medio vierde 

kwartaal 2022 aan u op te leveren. Voor start renovatie 

weten we concreet in welke weken we de eerste woningen 

aan u opleveren. Uiteraard informeren wij u hierover. Twee 

weken voor de geplande oplevering maken we een 

definitieve afspraak met u.

 

Wisselwoningen

Bewoners die na renovatie terugkeren, bieden wij een 

wisselwoning aan. Voor deze wisselwoning tekent u een 

wisselwoningovereenkomst. Uw bewonersbegeleider zoekt 

momenteel naar beschikbare wisselwoningen en zal deze 

wisselwoningen in de periode van maart tot en met april aan u 

aanbieden. Hieronder nog enkele feiten over de 

wisselwoningen op een rij:

• De wisselwoning ligt bij voorkeur in Duivendrecht maar in 

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

ook elders zijn.

• De woning 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 woning 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.

Wocozon

Bij de renovatie verduurzamen we uw woning. Dit doen we 

door uw woning beter te isoleren, maar ook door u alternatieve 

energie aan te bieden. Via deze nieuwsbrief vragen wij u of u 

interesse heeft in zonnepanelen.

 Zonnepanelen leveren schone energie voor minder geld. Goed 

voor het milieu en uw portemonnee. Lees de bijgevoegde 

brochure voor meer informatie. Via het reactieformulier geeft u 

aan ons door of u wel of niet in aanmerking wilt komen voor 

zonnepanelen.

Tevredenheidsonderzoek

Normaal gesproken voeren we een tevredenheidsonderzoek 

uit wanneer we klaar zijn. Maar we realiseren ons dat de duur 

van het project lang is. Daarom vinden we het belangrijk om 

ook een tussentijdse tevredenheidsonderzoek op te starten. 

 Wij hebben ons best gedaan om de voorbereidingen, plannen, 

afspraken van en rondom het renovatieproject met u te delen. 

Maar natuurlijk kunt u dat het beste beoordelen. We hebben 

daarom het onafhankelijke onderzoeksbureau Centrum voor 

Woononderzoek gevraagd om dit te onderzoeken. Eind januari 

begin februari 2022 nemen zij contact met u op. De volgende 

onderwerpen staan centraal:  sociaal plan,  

informatiebijeenkomst, begeleiding, nieuwsbrieven etc.

 Wij vinden uw mening erg belangrijk. Wij hopen dat u uw 

mening geeft. Zo kunnen wij leren van de positieve punten en 

de knelpunten die u ervaren heeft. Alvast bedankt!



Korte mededelingen

Projectopzichter bekend

Frank van Rooij is uw projectopzichter binnen dit project. Als 

projectopzichter houdt Frank toezicht op het project en 

onderhoud hij contact met de aannemer. Ook doet Frank samen 

met de aannemer de warme opnames. Heeft u technische 

vragen of andere technische zaken, dan kunt u bij Frank terecht 

via: f.vanrooij@eigenhaard.nl.

Geen spreekuren

 Normaal gesproken houden we in elke renovatieproject een 

spreekuur. In zo’n spreekuur is uw bewonersbegeleider en 

projectopzichter beschikbaar voor vragen. In verband met de 

RIVM-maatregelen en de lockdown houden we voorlopig geen 

spreekuren. In de toekomst bekijken we uiteraard opnieuw 

naar de mogelijkheden.

Begoniastraat 45

 Het is u wellicht al opgevallen. De woning aan Begoniastraat 45 

staat leeg. De woning is door de mutatieopzichter 

onbewoonbaar verklaard. Dit houdt in dat we tot aan de start 

van de renovatiewerkzaamheden de woning niet tijdelijk 

doorverhuren. We nemen uiteraard wel anti-kraak 

maatregelen. Merkt u toch verdachte zaken op in of om de 

woning, dan horen we dat graag.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief nog vragen? Neem 

dan contact met ons op via het contactformulier op onze 

website: eigenhaard.nl/contactformulier.

Voor vragen over bewonersbegeleiding kunt u contact 

opnemen Giulia di Battista: g.dibattista@eigenhaard.nl

 Voor vragen over technische zaken kunt u contact opnemen 

met Frank van Rooij: f.vanrooij@eigenhaard.nl

Warme opnames

Hieronder leest u wanneer we bij u langs komen voor de warme 

opname. We waarderen uw medewerking. Komt de 

aangegeven datum en/ of tijdstip niet goed uit? Neem dan 

contact op met Giulia.

• Begoniastraat 41 maandag 31 januari om 10:00 uur

• Begoniastraat 42 maandag 31 januari om 11:30 uur

• Begoniastraat 43 dinsdag 1 februari om 09:00 uur

• Begoniastraat 45 dinsdag 1 februari om 10:30 uur

• Begoniastraat 47 donderdag 3 februari om 12:00 uur

• Begoniastraat 49 donderdag 3 februari om 13:30 uur

• Begoniastraat 50 vrijdag 4 februari om 09:00 uur

• Begoniastraat 51 vrijdag 4 februari om 10:30 uur

• Begoniastraat 52 dinsdag 8 februari om 09:00 uur

• Begoniastraat 53 dinsdag 8 februari om 10:30 uur

• Begoniastraat 55 vrijdag 11 februari om 09:00 uur

• Begoniastraat 56 vrijdag 11 februari om 10:30 uur

• Begoniastraat 57 maandag 14 februari om 09:00 uur

• Begoniastraat 58 maandag 14 februari om 10:30 uur


