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Beste bewoner(s),

Eerder ontving u een brief van ons. Daarin kondigden we aan dat we de komende jaren de woningen in
de Generalenbuurt-Noord gaan verbeteren. Naar verwachting starten we in maart met de
binnenwerkzaamheden van de woningen in uw straat. De buitenwerkzaamheden volgen in het najaar
van 2022. In deze brief leest u in het kort wat we de komende tijd gaan doen.
Bij deze brief krijgt u het verbetervoorstel
In het voorstel leest u meer over de werkzaamheden die we uitvoeren. Ook leest u waar u rekening mee
moet houden en wat u van ons kunt verwachten. Na het lezen van de brochure heeft u ongetwijfeld
vragen. Deze kunt u achter in de brochure opschrijven. Tijdens een huisbezoek beantwoordt Nicol
Snieders, onze woonconsulent, al uw vragen. Tegelijkertijd voert onze uitvoerder, Johan Struijk, een
technische opname van de woning uit. Vanaf 10 januari belt Nicol u voor het maken van een afspraak.
Wij vragen uw akkoord voor de werkzaamheden
Bij het verbetervoorstel vindt u een akkoordverklaring. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is
het belangrijk dat ten minste 70% van de bewoners akkoord gaat met het voorstel. Gaat u akkoord met
het voorstel? Dan vragen we u de akkoordverklaring te ondertekenen. U kunt deze aan Nicol geven
tijdens het persoonlijke gesprek. U mag de akkoordverklaring ook in de brievenbus stoppen van
Generaal Winkelmanstraat 20.
Wilt u uw badkamer, keuken en/of toilet laten vervangen?
In de brochure leest u onder welke voorwaarden we kosteloos uw badkamer, keuken en/of toilet
vervangen. Wilt u dit laten doen? Dan kunt u kiezen uit een aantal opties. Deze opties leggen we met u
vast tijdens de technische opname van uw woning.
Heeft u vragen over deze brief?
Neem dan contact met ons op, we helpen u graag. U kunt Nicol, bewonersconsulente Caspar de Haan,
telefonisch bereiken via 06 - 22 05 17 95 (ma-do). U kunt haar ook een e-mail sturen:
nicolsnieders@caspardehaan.nl.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Woonbedrijf & Caspar de Haan

