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Onderhoud: Balkonhekken
De balkonhekken van ongeveer 30 w oningen
w orden medio april opgehoogd. De bew oners die
hebben aangegeven dit te w illen, krijgen voor die
tijd meer informatie hierover. Hierna w ordt er
geschilderd.
Onderhoud: Schilderwerk
De Bew onerscommissie008 heeft samen met
schildersbedrijf Hemink alle ingevulde enquêtes
doorgenomen. Vervolgens is Hemink ook in de w ijk
gew eest om bij een aantal w oningen te controleren
of er houtrot aanw ezig is.
Daarna is er een plan met w erkzaamheden opgesteld. Uit de enquête bleek dat deze w erkzaamheden ook grotendeels benoemd w aren door de
bew oners. Verder komt uit de enquête de w ens
voort dat de ‘ kolenschuurtjes’ op de balkons
meegenomen w orden. Afgesproken is nu dat deze
w orden gereinigd en/of geschilderd, zodat het
complex er w eer fraaier uitziet.
Er w ordt nu een planning opgesteld, zodat Hemink
in het voorjaar het schilderw erk kan uitvoeren. U
ontvangt binnenkort meer informatie over de
w erkzaamheden en de planning.
Onderhoud: CV-installatie
In uw complex zorgen drie grote cv-ketels voor
w armte in alle w oningen. Eén van de ketels moet
vervangen w orden. De w erkzaamheden w orden
buiten het stookseizoen door Energiew acht uitgevoerd. U ondervindt hier verder geen last van.
Schimmelproblematiek
Helaas komen w e af en toe bij de w oningen aan de
Schuurman- en Wiecherlinckstraat schimmel tegen.

Het is lastig om dit helemaal tegen te gaan. Als
bew oner kunt u een paar maatregelen treffen om
schimmel tegen te gaan of sterk te verminderen.
Teveel vocht in huis is de oorzaak van schimmel.
Door goed te ventileren kan het vocht verdw ijnen.
Ventileren betekent dat u regelmatig een rooster of
raam open zet. Daarbij is het ook aan te bevelen dat
u tw ee maal per dag uw balkondeur 10 minuten
open zet.
Stedenbouwkundig plan
De eerste stappen zijn gezet. Urhahn is het externe
bureau dat voor ons het stedenbouw kundig plan gaat
opstellen. Het stedenbouwkundig plan geeft de
gewenste inrichting aan van het nieuwe WeezenlandenNoord. Hierop worden woonblokken, woningen, het
groen, de wegen en de parkeerplaatsen weergegeven.
Urhahn heeft input nodig voor het maken van het
stedenbouw kundig plan. Tal van deskundigen w orden
hiervoor benaderd. Zo ook u; als ervaringsdeskundige!
We horen graag van u als huidige bew oner w at de
positieve punten van de w oning en w oonomgeving
zijn. Maar u kunt ook vast aangeven w aar volgens u
extra aandacht voor moet zijn.
We komen daarom graag bij u langs om informatie te
halen en op een later moment ook om te vertellen
w at w e ermee gedaan hebben. We nodigen u graag
uit om
 in de w ijk aan ons te vertellen w at u van uw
w oning en w oonomgeving vindt
 deel te nemen aan tw ee thema-w erkgroepen, nl
1. Openbare ruimte (o.a. groen)
2. Gebouw en/w oningen

Werkt u ook mee aan het Stedenbouw kundig Plan??!!
We starten bij u in de wijk!

Donderdag 6 april van 15.00 tot 19.00 uur
Urhahn is het geselecteerde stedenbouw kundig bureau en zij zijn op zoek naar uw kennis, ervaring en mening
over dit gebied! Medew erkers van Openbaar Belang en van Urhahn zijn op 6 april op diverse plekken in de
w ijk aanw ezig om met u in gesprek te gaan!
We gaan met een bakfiets bij de 6 flats langs. We zetten een tent neer en er staan een paar vlaggen: u ziet al
van verre w aar w e staan!
Graag horen w e van u w at u goed vindt aan de buurt w aarin u nu w oont , maar ook w at u graag anders w ilt
zien.

Komt u ook bij ons langs??

Werkgroepen
In de w erkgroepen ‘ Openbare ruimte’ en
‘ Gebouw en/w oningen’ gaan w e verder in op deze
tw ee onderw erpen. Per w erkgroep w orden tw ee
sessies gepland. De eerste is op donderdag 4 mei.
De tw eede sessie w ordt 3 tot 4 w eken later
gepland. Wilt u ook meepraten? Kom op 6 april naar
ons toe om u aan te melden of mail naar
info@openbaarbelang.nl.

Bij het derde moment ligt er een conceptplan w aar w e
graag feedback op krijgen. U krijgt bericht van ons
w anneer deze momenten zijn.

Meerdere momenten in de wijk
Tot aan de zomer komen er nog tw ee momenten
w aarop w e met de bakfiets uw w ijk in gaan. Bij het
tw eede moment w orden eerste plannen gepresenteerd en de meningen hierover gepeild.

Verder kunt u ook contact zoeken met de
Bew onerscommissie 008 via
bew onerscommissie008@gmail.com of met de
Centrale Huurdersraad via
info@centralehuurdersraad.nl.

Vragen?
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met
Openbaar Belang via (038) 45 67 222 of via
info@openbaarbelang.nl.

Uw Bew onerscommissie heeft inmiddels meermaals met Openbaar Belang overleg gevoerd over de nabije
toekomst van ons complex 008. Hoew el dat aanvankelijk niet de bedoeling w as, heeft Openbaar Belang
besloten om de kolenkasten op de balkons ook aan te pakken.
Voor de sloop/nieuw bouw zijn w e aangeland in de startfase van het stedenbouw kundig plan. Een aantal
bew oners heeft zich met Openbaar Belang in een w erkgroep gebogen over de huidige en toekomstige
parkeersituatie. Bew onerscommissie 008 verw acht veel van de samenw erking met Openbaar Belang en het
stedenbouw kundig bureau en w ij dringen er dan ook van harte op aan, dat bu ren zich aanmelden om mee te
denken in de voorgestelde w erkgroepen.
SCHROOM NIET, MELDT U AAN EN DENK MEE!

