
Het was een tijdje stil. Gelukkig betekent dat niet dat er 

niets gebeurt. In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over 

de voorbereidingen voor de renovatie.

Projectplan

Met uw bewonerscommissie maken we op dit moment het

projectplan. Dit plan bestaat uit een sociaal en een technisch

deel. In het sociale deel staan alle regels en afspraken die voor 

alle huurders van de Begoniastraat 41-58 gelden. De rechten en

plichten van u, als huurder, en van ons, als verhuurder.

In het technische deel staat welke werkzaamheden we

uitvoeren. Hoe we dit doen. Welke afspraken we hierover met u

maken. En welke keuzes er zijn. Ook vertellen wij welke

werkzaamheden onderhoud zijn en welke verbeteringen.

Het is belangrijk dat deze afspraken goed en duidelijk zijn.

Daarom organiseren wij nog een bewonersbijeenkomst om het

projectplan toe te lichten. U kunt dan ook uw vragen aan ons

stellen.

Bezoek aannemer thuis

Elk huis is anders. Daarom ging de aannemer samen met u door

uw huis. Tijdens dit technische huisbezoek (warme opname) 

keken wij, samen met u, naar de staat van de woning. En keken 

of bijvoorbeeld uw badkamer, toilet en/of keuken toe is aan 

vervanging. Ook bespraken wij uw wensen de mogelijkheden 

met u. Deze informatie is belangrijk om

tot een goed plan te komen. Voor de werkzaamheden

beginnen krijgt u de afspraken op een lijst. Dan weet iedereen

Bewonersnieuwsbrief
Begoniastraat 41-58         November 2020



welke werkzaamheden er in uw woning plaatsvinden. Ook ziet

u welke verzoeken u hebt gedaan.

Huisbezoeken

Uw bewonersbegeleider, Mohamed Essanoussi, kwam 

langs voor een huisbezoek. Door coronamaatregelen waren 

sommige huisbezoeken telefonisch of online. Tijdens de 

huisbezoeken kreeg u gelegenheid om vragen te stellen en 

bespraken wij met u uw situatie. Ook keken wij of er 

bijzondere omstandigheden zijn waar we rekening mee moeten 

houden.

Woningverbetering: Wie betaalt wat?

Bij het verbeteren van uw woning voeren we veel verschillende

werkzaamheden uit. De meeste onderhoudskosten komen voor

onze rekeningen. Voor andere kosten, verbeteringen, passen

we de huur aan. In het technische deel van het projectplan

leest u hier straks meer over.

Er zijn drie soorten werkzaamheden:

• Noodzakelijk onderhoud: dit zijn werkzaamheden die

moeten gebeuren. We vervangen of herstellen wat al bestaat

in uw woning. U betaalt niets.

• Maatregelen voor een lagere energierekening: deze

maatregelen (warmte-isolatie) zorgen dat u bespaart op uw

energierekening. Sinds kort passen wij hiervoor uw huur niet

aan. U betaalt niets.

• Werkzaamheden voor meer comfort: dit zijn nieuwe

verbeteringen en toevoegingen aan uw woning. U betaalt

een bijdrage. Dat kan een aanpassing van de huur zijn en/of

een verhoging van de servicekosten

Planning

Wij overleggen verder met de bewonerscommissie. En maken

samen het projectplan verder af.

 Kwartaal 1-2021:

• Is het projectplan klaar en we zijn het eens met uw

bewonerscommissie? Dan presenteren wij de plannen aan u.

• Uw bewonerscommissie vraagt dan uw mening over het

plan. Met uw mening geven zij advies aan Eigen Haard overhet 

plan. Eigen Haard reageert op dit advies.

Kwartaal 2-2021:

• Zijn we het eens? Dan krijgt u een renovatievoorstel. Gaat

minimaal 70% van de huurders hiermee akkoord? Dan

worden de plannen definitief en vragen we de peildatum

aan bij de gemeente.

• Als de gemeente de peildatum geeft, krijgt  u

stadsvernieuwingsurgentie.

• Verhuist u definitief? Dan mag u vanaf nu met voorrang

zoeken naar een andere woning.

Kwartaal 4-2021/1-2022

• Keert u na de renovatie terug naar uw woning? Dan zoeken

wij, samen met u, naar een tijdelijke wisselwoning. Voor de

start van de werkzaamheden verhuist u daarheen.

• Meer en uitgebreidere informatie krijgt u na de afgifte van

de peildatum.

Kwartaal 2-2022

• Start werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen? Neemt u

dan contact op met Mohamed Essanoussi, van de afdeling

Projectbegeleiding, via www.eigenhaard.nl/contactformulier 

of (020) 6 801 801.

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


