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De werkzaamheden 
De woningen aan de Hoofdstraat worden 
energiezuiniger gemaakt. Dit zorgt in combinatie met 
het isoleren van de buitenkant van het gebouw voor 
fors lagere stookkosten.  
Ook krijgt het gebouw een geheel nieuwe uitstraling.  

 
 

 

 
 

Voortgang werkzaamheden  

De werkzaamheden aan de CV-installatie verlopen voorspoedig. Drie strangen 
zijn klaar. De vierde strang is overgeslagen en daarom wordt er nu gewerkt 
aan de vijfde strang. De betreffende bewoners zijn hierover geïnformeerd.   
Aan de kopgevel van het complex aan de Schumanstraat is het metselwerk 
verwijderd. Deze week starten we met de isolatiewerkzaamheden aan de 
kopgevel. Ook start BAM woningbouw deze week met het weghalen van het 
metselwerk van de kopgevel aan de kant van het trappenhuis. 

Het reinigen van het metselwerk in het trappenhuis is vorige week gestart en is op woensdag 
30 maart klaar. De schilder heeft in het trappenhuis de wanden geschilderd. 
In de bergingen is tweederde deel van de plafonds geïsoleerd en deels gespoten. 
 
 

Asbestsanering 
Twee weken geleden hadden we wat last van de 
wind. Daarna is er door de houtrot ind e kozijnen 
nog meer vertraging ontstaan. Momenteel worden 
geheel volgens planning aan de balkonzijde twee 
woningen per dag gesaneerd en aan de galerijzijde 
één woning per dag. De werkzaamheden die volgen 
na de asbestsanering zoals het plaatsen van nieuw 
glas in de kozijnen en het daarop volgende 
schilderwerk zijn op schema. Deze week overleggen 
we of we de sanering aan de galerijzijde mogelijk kunnen versnellen. 
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Enexis maakt nieuwe gasleidingen  

In week 15 (de week van 11 april)  gaat APK infra en wegenbouw in opdracht van Enexis de 
gasleidingen in uw complex vervangen. BAM woningbouw, HEEMwonen en APK hebben 
overleg gehad om te zorgen dat de werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. Er worden 
vanaf de hoofdleidingen in de openbare weg zeven nieuwe leidingen via de bergingen naar 
het complex gelegd. Vanuit de bergingen gaan de leidingen naar de individuele meterkasten. 
De oude gasleidingen worden verwijderd. De nieuwe gasleidingen worden aangelegd via de 
reeds bestaande sparingen in uw woning.  De werkzaamheden vinden per strang plaats en 
zullen maximaal twee dagen duren. Gedurende de werkzaamheden is het gas afgesloten. 
Een medewerker van APK neemt contact met u op om een afspraak in te plannen. 
Slimme meter 
Als enexis de gasleidingen komt vervangen zullen ze ook de bestaande gas en elektrameters 
vervangen door een slimme meter. Dit is een digitale energiemeter. Afhankelijk van uw 
energieleverancier kunnen uw meterstanden automatisch doorgestuurd worden naar de 
energieleverancier. Zo krijgt u inzicht in uw energieverbruik. Later informeren we u over het 
gebruik van deze meter. 
 

Extra kachel 
Wanneer u geen verwarming heeft door de werkzaamheden, kunt u een kachel krijgen bij de 
uitvoerder Nico Beckers. U kunt hem altijd bellen. 

 
Cilinders 
In de nieuwe voordeur, balkondeur én de deur van uw berging komt een nieuwe cilinder. De 
cilinders van deze drie deuren zijn gelijksluitend. Dat betekent één sleutel die op alle drie de 
deuren past. Wel zo gemakkelijk! 
(Mocht u onverhoopt de oude cilinder in uw bergingsdeur willen behouden, dan kan dat. 
Meld dit bij de uitvoerder) 

 
Balkons 
Wij vragen u om eventuele spullen die nu nog op uw balkon staan te verwijderen. Zo kunnen 
de werkzaamheden vlot en ongehinderd worden uitgevoerd en is er geen risico dat uw 
spullen beschadigen. De medewerkers van BAM woningbouw en hun onderaannemers 
gebruiken namelijk uw balkon om zich in het complex te verplaatsen. Ook moeten er 
werkzaamheden aan én op de balkons worden uitgevoerd.  

 
Belangrijke mededeling i.v.m. afsluiting drinkwater ! 
Duijvelaar Pompen voert voor HEEMwonen onderhoud uit aan de drinkwaterinstallatie. Voor 
de geplande werkzaamheden aan de drinkwatervoorziening van uw complex is het nodig om 
het drinkwater af te sluiten. De werkzaamheden zijn gepland op woensdag 13 april 2016 van 
circa 9.00 uur tot 15.00 uur. U ontvangt later meer informatie over deze werkzaamheden.  
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Reminder: nieuwe naam voor het gebouw! 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep aan u: We daagden u uit om mee te denken 
over een nieuwe naam voor uw gebouw.  We hebben inmiddels al een aantal reacties 
gekregen, maar we hopen natuurlijk op meer reacties. U kunt het antwoordformulier nog 
steeds in de brievenbus van de huismeester in de centrale hal gooien. 

 
Contactpersonen 

  

 

 

 
Edith Costongs 

Contactpersonen HEEMwonen 
Onze projectleider Edith Costongs is 
vanuit HEEMwonen uw vaste 
contactpersoon voor de 
onderhoudswerkzaamheden. Zij houdt 
toezicht tijdens de werkzaamheden. 
U kunt met uw vragen ook terecht bij  
Ad Wetzels, uw wijkbeheerder, of bij 
Wendy Schiffelers, wijkconsulent.  
Zij zijn te bereiken via (045) 645 44 44. 

 

 

 
Ad Wetzels 

 

 

 
Wendy Schiffelers 
 

 
 

 
Charles Frissen 

Contactpersonen BAM woningbouw 
Charles Frissen is de projectleider bij 
BAM woningbouw. U kunt hem bereiken 
via 06 1090 8195.  
Nico Beckers is de uitvoerder en is 
bereikbaar via 06 2237 7731.  
Gerard Ruijgt is de werkvoorbereider. 
Met vragen over de werkzaamheden 
kunt u hem bereiken via 06 1299 1661  
of via gerard.ruijgt@bam.nl 

 
 

 
Nico Beckers 

 
 

 
Gerard Ruijgt 

 
Contactpersonen bewonerscomité 
U kunt ook altijd terecht bij het bewonerscomité. Bel aan bij Hanneke Bouwer (huisnummer 335; 
na 15.00 uur), Ton Roelofs (nummer 359) of Maria van Haaren, (nummer 367). 
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