Februari 2021

Nieuwsbrief
Begin januari begonnen we in de Verzetsheldenbuurt
met het vervangen van de daken, bij huurders die
kozen voor zonnepanelen. Ook vervangen
we momenteel in een groot aantal woningen de
groepenkast elektra in de meterkast. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van het
project. Zo is de planning voor een
aantal werkzaamheden aangepast. Leest u deze
nieuwsbrief daarom goed door!
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Iedereen ontvangt een dagplanning voor de eigen
woning. Hierin staan alle werkzaamheden per dag
vermeld. De dagplanning ontvangt u minimaal
twee weken voor de start van de werkzaamheden
in uw eigen woning.
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- Blok 1: Coba Pulskensstraat 1 t/m 9, 13 en 15
- Blok 2: Kardinaal de Jongsingel 19 en 23
- Blok 3: Wil Andriessenstraat 4 t/m 10 en 16
- Blok 4: Wil Andriessenstraat 1, 9 en 15
- Blok 5: Kardinaal de Jongsingel 29 t/m 35
- Blok 6: Dokter van Hoeckelstraat 2, 6 en 8
- Blok 7: Dokter van Hoeckelstraat 1, 5 t/m 11 en 15
- Blok 8: Kardinaal de Jongsingel 47 en 49
- Blok 9: Rudolf van Baarlestraat 16, 20, 24 t/m 28

Blok 1 t/m 6 is klaar voor de bouwvak
Blok 7 t/m 9 start na de bouwvak
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Gewijzigde planning: start vanaf 12 april
Op dit moment hebben we nog volop met het
coronavirus te maken. Daarom is besloten om
later te starten met de werkzaamheden die voor
veel overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan het
vervangen van de keuken, badkamer of toilet
en het saneren van asbest. De planning is om op
maandag 12 april (onder voorbehoud) te starten
met deze werkzaamheden. We starten bij blok 1,
in de Coba Pulskensstraat. Hieronder ziet u de
volgorde van onze route door de wijk:

Werkzaamheden die wel doorgaan
De werkzaamheden die weinig overlast
veroorzaken gaan gewoon door. En voeren we in
februari en maart uit. Dit zijn de volgende
werkzaamheden:
- het plaatsen van de zonnepanelen
- vervangen van de cv-ketels (indien nodig)
- het navullen van de spouwmuurisolatie
Het plaatsen van de zonnepanelen
De installateur plaatst de zonnepanelen op het
dak. Dit gaat vanaf de buitenkant. De kabels gaan
door het dak naar binnen (naar de omvormer) en
worden naar de meterkast getrokken. Er komt
een systeem waarop u de opbrengsten kunt
volgen. Het leggen van de zonnepanelen is slechts
een halve dag werk. De installateur heeft toegang
tot de tuin en de woning nodig. Meer informatie
over de zonnepanelen krijgt u zodra Greenchoice
de zonnepanelen komt installeren.
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Het navullen van de spouwmuurisolatie
De spouwmuurisolatie navullen gebeurt met een
ladder of rolsteiger. Zorg dat ongeveer 1,5 meter
van uw voor- en achtergevel vrij is. Heeft u een
aanbouw in de achtertuin waar we niet op kunnen
staan? Dan bespreken we samen met u de
mogelijkheden om het op te lossen. Voor de
werkzaamheden is het nodig dat Van den
Bouwhuijsen toegang heeft tot uw tuin. U hoeft
zelf niet thuis te zijn voor deze
werkzaamheden. Bent u wel thuis? Dan kunt
u wat geluidsoverlast ervaren als we aan de slag
gaan.

Eekbrouwersweg 8

Vervangen van de cv-ketel (indien nodig)
Is het nodig om uw cv-ketel te vervangen? Dan
maakt Kemkens hiervoor een afspraak met u. De
medewerker van Kemkens die de
werkzaamheden uitvoert, hoeft alleen bij uw
cv-ketel te zijn. Zorg ervoor dat er voldoende
ruimte is rondom de cv-ketel, zodat deze
vervangen kan worden.

De werkzaamheden die al zijn uitgevoerd in uw
buurt
- Bij de 18 huurders die kozen voor zonnepanelen,
zijn de daken vervangen. Er zijn nieuwe
dakpannen, panlatten en folie aangebracht;
- Doorenbosch heeft bij de meeste woningen de
groepenkast elektra in de meterkast vervangen
indien dit nodig was;
- Alle kopgevels zijn geïmpregneerd. Er is een
transparante beschermlaag op de buitenmuur
aangebracht om te voorkomen dat er vocht naar
binnen dringt. Hiermee maak je de gevel als het
ware waterafstotend.

Uw gezondheid staat voorop
Medewerkers van Van den Bouwhuijsen, de
onderaannemers én Zayaz volgen tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden de officiële
richtlijnen van het kabinet, het RIVM, de GGD en
het Protocol Samen Veilig Doorwerken van
Bouwend Nederland. Dit betekent dat we 1,5
meter afstand houden, mondkapjes dragen, onze
handen regelmatig wassen en niet werken als wij
of u (milde) corona-gerelateerde klachten of
koorts hebben. Bovendien voeren we de
werkzaamheden zoveel mogelijk contactloos uit.
Zijn er mensen bij u aan het werk? Zorg er dan
voor dat u in een andere ruimte bent. Zo beperken
we met elkaar het risico op besmetting.
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De volgende nieuwsbrief
In maart ontvangt u de volgende nieuwsbrief.
Hierin staat meer praktische informatie, zoals
informatie over de rustwoning, douche unit, het
verkrijgen van verhuisdozen om tijdelijk spullen in
te pakken en de locatie van de bouwplaats. Op
onze website www.zayaz.nl/Project/verzetshelde
nbuurt-kruiskamp/ vindt u deze nieuwsbrief
terug. Ook ziet u hier het verbeterplan dat u in
augustus 2020 heeft ontvangen.
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Heeft u zelf - of één van uw gezinsleden - voor of
tijdens de de start van de werkzaamheden zelf
(milde) corona-gerelateerde klachten?
Geef dit dan door aan de uitvoerder van Van den
Bouwhuijsen, Maarten Crijns. In overleg met u
kijken we dan hoe we de planning aan kunnen
passen. U kunt Maarten bellen via 06 -14 30 21 28.

Uw contactpersoon: Marc
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, of over het
project? Neem gerust contact op met Marc de
Koning. Hij is de projectconsulent. U kunt hem
een e-mail sturen: projectconsulent@zayaz.nl. Of
bel hem op werkdagen (behalve donderdag en
vrijdagmiddag) op telefoonnummer: 073-648 24
00.

