
Beste huurders van ‘t Look     
Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het groot onderhoud aan uw woning.  

Het duurt nog even voordat het groot onderhoud start in de wijk ’t Look. We gaan uw woning 
verduurzamen en het asbest in uw woning verwijderen. We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. 
In deze brief leest u het laatste nieuws. Ook leest u wat het coronavirus mogelijk betekent voor het 
onderhoud in uw wijk. 

Mogelijke gevolgen door het coronavirus
Door het coronavirus zitten we in een 
onvoorspelbare situatie. Dit heeft invloed op ons 
allemaal. Ook voor het groot onderhoud bij u in 
de wijk. Eerder gaven we aan in de zomer van 
2020 te starten met de werkzaamheden. Door 
het coronavirus wordt dit waarschijnlijk later. 
We streven ernaar in het najaar te starten. De 
voorbereidingen voor het project zetten we wél 
door. 

Op dit moment hebben we te maken met 
maatregelen zoals 1,5 meter afstand. Hoe 
de maatregelen er over een half jaar uitzien 
weten we nog niet. We willen u verzekeren dat 
we de werkzaamheden straks onder de juiste 
maatregelen uitvoeren. We volgen hierbij de 
richtlijnen van het RIVM. De gezondheid van 
bewoners en medewerkers staat voorop!  

Online informatiebijeenkomst
Eigenlijk wilden wij u in het voorjaar uitnodigen 
voor een informatiebijeenkomst over het groot 
onderhoud. Fysiek kan deze bijeenkomst niet 
doorgaan vanwege de maatregelen van de 
regering. Gelukkig leven we in een digitale wereld. 
Daarom organiseren we binnenkort een online 
informatiebijeenkomst. Later ontvangt u hierover 
meer informatie. 

Bent u niet digitaal vaardig? Laat het ons vooral 
even weten. Dan bespreken we samen met u hoe 
we u kunnen informeren over de plannen. 

Bijeenkomsten klankbordgroep
Met de klankbordgroep kwamen we meerdere 
keren samen. We bespraken de maatregelen, 
de overlast die u kunt verwachten en de 
communicatie met bewoners. De klankbordgroep 
gaf goede opmerkingen. We pasten onze 
werkwijze aan, zodat u minder overlast heeft 
tijdens het onderhoud. Bedankt klankbordgroep! 
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Proefwoningen Pompenmaker 5 
en Roerenmaker 69
In mei voert KnaapenGroep 
onderzoeken en werkzaamheden uit 
bij de lege woningen Pompenmaker 
5 en Roerenmaker 69. Zo testen 
we wat de beste manier is om het 
onderhoud uit te voeren. Dit is 
een goede voorbereiding op de 
werkzaamheden bij alle woningen in 
de wijk. 

Aparte trajecten voor de 
eengezinswoningen en de 
seniorenwoningen
De eengezinswoningen hebben 
meerdere verdiepingen. De 
seniorenwoning hebben een 
begane grond en een zolder. 
De werkzaamheden bij de 
eengezinswoningen zijn anders 
dan die bij de seniorenwoningen. 
Ook qua planning is er een verschil. 
We starten het groot onderhoud 
bij de eengezinswoningen en de 
seniorenwoningen volgen hierna. Dit 
zijn dus aparte trajecten. Daarom 
informeren we de bewoners van 
de eengezinswoningen op andere 
momenten dan de bewoners van de 
seniorenwoningen. 

Ook woningeigenaren ontvangen 
informatie over het groot onderhoud 
in ‘t Look.   

Nestkasten voor beschermde 
dieren hangen in de wijk
Vleermuizen, gierzwaluwen en 
huismussen broeden vaak onder de 
dakpannen en in de spouw. Door 
het groot onderhoud gaat dit straks 
niet meer. Daarom hingen we in 
februari nestkasten aan verschillende 
gevels in de wijk. Een bewoner liet 
ons weten dat de nestkast bij zijn 
woning inmiddels bewoond is door 
huismussen! Heeft u de dieren ook al 
gespot?

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Tijs 
Maassen, sociaal projectleider 
bij ’thuis. Tijs is bereikbaar via 
telefoonnummer (040) 24 99 974 of 
via t.maassen@mijn-thuis.nl. 

Wij wensen u een goede 
gezondheid toe!
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