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Bloemenbuurt Noord
De Straten
Beste buurtbewoner,
Dit is de vijfde nieuwsbrief over de renovatie in De Straten en de eerste van 2020. De arrenslee heeft
weer plaatsgemaakt voor een hijskraan en we gaan de eerste maanden van dit jaar weer woningen in
de buurt comfortabel maken.
We hebben allerlei klusmateriaal van goede
kwaliteit voor u klaar liggen. Denk aan verf,
kwasten of een keukentrapje. Ook hier geldt
dat 1 stempel gelijkstaat aan 25 euro.
Tot 17 april kunt u de Kluskaart gebruiken.
De kaart is niet inwisselbaar voor geld.
Ongebruikt tegoed vervalt dus na deze datum
en dat is natuurlijk zonde.

Verkeer in de
Anemonestraat

Vergeet de Kluskaart niet

Met de Kluskaart kunt u klusjesman Ruud
inschakelen. Hoe werkt het? De Kluskaart is een
stempelkaart met een totale waarde van 200 euro.
U kunt ervoor kiezen om onze klusjesmannen in
te zetten voor kleine klusjes rondom de renovatie.
Een half uur inzet van Ruud staat gelijk aan 25
euro of 1 stempel op de kaart.
U kunt met de kaart ook tijdens het spreekuur in
ons winkeltje (in de Jasmijnstraat 13) shoppen.

We zijn begonnen
met de buitenrenovatie
in de Anemonestraat.
Dat betekent dat het
hier drukker is dan
normaal met (werk)
verkeer. Houd u er
rekening mee dat u
niet altijd door de
straat kunt,
bijvoorbeeld als de
hijskraan er staat.

Ook is het eenrichtingsverkeer omgedraaid. U kunt
dus niet meer vanaf dezelfde kant de straat in.
Op de verkeersborden in de straten ziet u wat is
toegestaan en wat niet.

Wilt u een kleine reparatie uit laten voeren die
losstaat van het groot onderhoud? Daarvoor
belt u met het algemene nummer van ’thuis:
040 – 249 99 99.

Nieuw gezicht: Fenne Smit

Energietip: koken met deksel erop

Misschien heeft u haar al in de buurt gezien of
gesproken. Fenne Smit zal vanaf carnaval namens
Caspar de Haan de bewonersconsulente zijn
voor de bewoners van de Anemonestraat en de
Leenderweg.

Na het groot onderhoud is uw woning een
stuk energiezuiniger. Hoe kunt u nu zelf de
energierekening nog lager krijgen?

Deksel erop! Als u aardappelen, pasta, groenten of
rijst kookt, dan verbruikt u twee tot drie keer minder
energie als u de deksel op de pan doet.

Schilderwerk en stucwerk buiten

Mocht u nog vragen aan ’thuis hebben, dan
kunt u hiervoor buurtbeheerder James Geelhoed
(buurtbeheerder) of Rabab Yakhlifi (sociaal
beheerder) bellen. Ze zijn bereikbaar via
040 – 2499933. Natuurlijk kunt u ook binnen
wandelen tijdens het inloopspreekuur op de
Jasmijnstraat 13, op woensdag van 11.00 uur
tot 12.30 uur.

Problemen met riool, klein reparaties

Projectteam Bloemenbuurt Noord

Bij verschillende woningen lopen we wat achter
met het schilderwerk en het stucwerk buiten.
Dat komt door het vochtige weer. Op te vochtige
dagen kunnen de vaklieden niet goed werken.
U krijgt persoonlijk bericht wanneer we bij u
(alsnog) gaan schilderen en u bijvoorbeeld de
voordeur voor ons moet openen.

Als het riool verstopt is, dan kunt u daarvoor
Coppelmans Ontstopping Reiniging (COR) bellen,
op telefoonnummer 040 - 283 60 43. U bent
hiervoor verzekerd via de huur van uw woning.
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