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

Werkzaamheden bij proefwoningen
De afgelopen weken voerden we bij twee 
proefwoningen (De Pompenmaker 5 en De 
Roerenmaker 69) onderzoeken en werkzaamheden 
uit. Hierdoor ervaarden we of de werkwijze de beste 
oplossing is voor de eengezinswoningen in de wijk. 
Tijdens de werkzaamheden bleek dat de oplossing 
voor het dak veel praktische bezwaren opleverde. 
Daarom is besloten om de dakisolatie op de balken 
van het dak van de eengezinswoningen aan te 
brengen. Hierdoor komt het dak aan de buitenzijde 
ongeveer 20cm hoger te liggen dan nu het geval is. 

Seniorenwoningen starten eerder dan de 
eengezinswoningen
Eigenlijk was het plan om te starten met 
de eengezinswoningen en vervolgens de 
seniorenwoningen. Om de nieuwe oplossing voor 
het dak goed voor te bereiden hebben we iets meer 
tijd nodig. Daarom veranderen we de planning. 
Eind oktober starten we met de seniorenwoningen. 
Eind november starten we met de eerste 
eengezinswoningen. Dit betekent dat we op korte 
termijn een aantal keer bij u langs komen. Hieronder 
leest u meer hierover. We kunnen ons voorstellen dat 
het ineens erg snel gaat en dat u hierover vragen heeft. 
We nemen snel contact met u op en bespreken uw 
vragen en eventuele zorgen. Ook kunt u telefonisch 
contact opnemen met bewonersbegeleidster Ellen via 
0499 491 623.  

We maken een afspraak voor de technische 
woningopname in de week van 7 september
Uitvoerder Leon loopt samen met u door de woning. 
De woningopname duurt maximaal 2 uur. Wij nemen 
vooraf telefonisch contact met u op voor het maken van 
de afspraak. 

Afspraak voor asbestonderzoek vanaf 
woensdag 9 september
Een medewerker van Firma CSI neemt contact 
met u op voor een afspraak. Tijdens het onderzoek 
bekijkt de inspecteur of er asbest in of rondom uw 
woning aanwezig is die een risico vormen voor uw 
gezondheid. De afspraak duurt ongeveer een half 
uur. Heeft u een afspraak gemaakt, maar bent u toch 
verhinderd? Neem dan contact op met CSI via 
0413 253 520 en wijzig uw afspraak. 

Met de uitslag van dit onderzoek weet KnaapenGroep 
welke maatregelen zij moeten nemen om het 
onderhoud in uw woning veilig uit te voeren. 
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Nieuwsbrief groot onderhoud

Na een mooie lange en warme zomer gaan wij weer vol energie verder met de voorbereidingen voor het groot 
onderhoud aan de woningen in uw buurt. In deze brief leest u alles over de laatste ontwikkelingen. 



Adviesbureau Atriensis komt de 
Energie-index bepalen
’thuis is verplicht alle woningen te 
voorzien van een Energie-Index (het 
energielabel). De Energie-Index geeft 
aan hoe energiezuinig uw woning is. 
Daarvoor inspecteert Atriensis uw 
woning. De woninginspectie duurt 15 
tot 30 minuten. Atriensis maakt daarvoor 
eerst telefonisch een afspraak met u.

Afkoppelen regenpijpen
De riolen worden door de steeds 
hevigere regenbuien vaker overbelast. 
Met alle gevolgen en overlast van dien. 
Tegelijkertijd zien we dat de bodem op 
veel plekken verdroogt en dat de natuur 
daar onder lijdt. Daarom is samen met de 
gemeente besloten om de regenpijpen 
aan de voorzijde van uw woning ‘af 
te koppelen’ van het gemeenteriool. 
De regenpijp aan de voorzijde van uw 
woning krijgt een aparte aansluiting 
op een nieuw regenwaterriool van de 
gemeente. Het hierin verzamelde water 
wordt afgevoerd naar het parkgebied 
tussen Oerle en Heikant. Daar kan het 
water de grond in zakken. 

Voor u betekent dit dat we in uw voortuin 
gaan graven. In overleg met u bekijken 
we welke planten of bestrating we tijdelijk 
weg moeten halen. Natuurlijk herstellen 
wij uw voortuin naar de situatie zoals 
het was. Na de werkzaamheden aan 
de woningen en voortuinen, voert de 
gemeente werkzaamheden uit aan de 
trottoirs, rijbanen, parkeren en riolering in 
de wijk. 

Inloopspreekuur elke dinsdag van 9.00 
tot 12.00 uur op De Pompenmaker 5
Een medewerker van ’thuis of 
KnaapenGroep is aanwezig en 
beantwoordt uw vragen. Ook kunt u hier 
terecht als u zich zorgen maakt of hulp 
nodig heeft. U bent van harte welkom!

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Tijs Maassen, 
sociaal projectleider bij ’thuis. Tijs is 
bereikbaar via telefoonnummer 
040 249 99 974 of via 
t.maassen@mijn-thuis.nl. 

Met plezierige groet, 

Tijs Maassen 
Sociaal projectleider ’thuis

Hoofdvestiging 

Kronehoefstraat 83
Eindhoven

Postadres

Postbus 787
5600 AT Eindhoven

(040) 24 99 999

Vragen? 
Heeft u vragen 
over het groot 
onderhoud? 
Neem dan 
contact op met 
Tijs Maassen 
van ’thuis:  
040 249 99 974.


