April 2021

Nieuwsbrief
De afgelopen maanden gingen we aan de slag in uw
buurt: er zijn zonnepanelen geplaatst, cv-ketels
vervangen en er is spouwmuurisolatie nagevuld.
Maar nu begint ‘het echte werk’. Denk aan
vloerisolatie, nieuwe riolering, asbest verwijderen
en het vervangen van keukens, badkamers en
toiletten. In deze nieuwsbrief zetten we wat
praktische informatie op een rij.
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Bouwplaats
In overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch is
bepaald dat de bouwplaats op de hoek van Coba
Pulskensstraat en Kardinaal de Jongsingel komt.
De bouwplaats wordt afgezet met bouwhekken,
met daarachter het projectkantoor, een
schaftruimte, opslag- en afvalcontainers en een
toilet.
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Minimaal 2 weken voordat we bij u thuis beginnen,
krijgt u een dagplanning. Daarin staat per dag
omschreven wat we precies gaan doen. U krijgt
hierbij ook nog een brief met enkele praktische
tips.
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Planning
We starten op maandag 12 april bij blok 1, in de
Coba Pulskensstraat. In het overzicht dat bij deze
nieuwsbrief zit, ziet u alle adressen per blok.
Hieronder ziet u de volgorde van onze route door
de wijk. Natuurlijk kan deze planning nog
veranderen door onvoorziene gebeurtenissen.
Houd daar rekening mee!

Rustwoning Rudolf van Baarlestraat 6
Voor dit project richtten we een rustwoning in.
Hier kunt u even op adem komen als u daar
behoefte aan heeft. U vindt de rustwoning aan de
Rudolf van Baarlestraat 6. Het is een
gemeubileerde woning met WiFi, met een
koelkast, kooktoestel, wasmachine en wasdroger.
U kunt de sleutel van de rustwoning vóór de start
van de werkzaamheden ophalen bij de uitvoerder.
Meerdere bewoners kunnen hier tegelijk gebruik
van maken. Houd dus rekening met elkaar.

Verhuisdozen en afdekfolie
Heeft u verhuisdozen nodig om tijdelijk spullen in
te pakken, of afdekfolie om meubels af te dekken?
U kunt hiervoor terecht bij de uitvoerder, Maarten
Crijns. U kunt Maarten bellen via 06-14 30 21 28.

Overige voorzieningen
Tijdens het project is er ook altijd een doucheunit
aanwezig. Deze plaatsen we steeds zo dicht
mogelijk bij het blok woningen waar we aan het
werk zijn. U kunt de doucheunit gebruiken als wij
uw badkamer en/of riool vervangen. Wordt uw
toilet vervangen? Dan zorgen wij voor een tijdelijk
chemisch toilet in uw woning. Krijgt uw keuken
een volledige opknapbeurt? Dan zorgen wij voor
een tijdelijke kookvoorziening op elektriciteit. En
wat we ook doen in uw woning: we zorgen altijd
voor een wateraansluiting in huis.

Stucloper
Voordat we bij u thuis aan de slag gaan,
controleert de uitvoerder welke ruimtes vrij
moeten zijn. De loopruimtes en de ruimtes waar
gewerkt wordt, dekt de aannemer vervolgens af
met een stucloper. U mag dit materiaal niet
weghalen zolang we bij u in huis aan het werk zijn.
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Geef uw mening
Wij vinden het belangrijk het werk zo goed
mogelijk verloopt. Tijdens de uitvoering horen wij
dan ook graag uw mening. U kunt die uiteraard
delen met de uitvoerder of met ons, maar we
laten ook een onafhankelijk bureau onderzoek
doen: het Centrum voor Woononderzoek. Zij
nemen in de komende periode 2 keer telefonisch
contact met u op; één keer tijdens de
werkzaamheden en één keer na de oplevering.
Hopelijk wilt u dan even de tijd nemen om uw
ervaringen – zowel positief als negatief – met hen
te delen. Alvast bedankt!
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Goed om te weten: we vervangen ook
vensterbanken
In het verbeterplan stond dat we de
luchtdichtheid tussen de raamkozijnaansluitingen
en het aangrenzende gevelwerk gaan verbeteren.
Hiervoor moeten we ook vensterbanken
vervangen. De uitvoerder besprak dit
waarschijnlijk tijdens de warme opname al met u.
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Bereid u goed voor!
U kreeg vorig jaar augustus het verbeterplan van
ons. Daarin staat alle informatie over het project.
Bijvoorbeeld over de overlast, hoe u zich het beste
kunt voorbereiden, etc. Leest u het verbeterplan
goed door voordat we bij u aan de slag gaan? Dan
weet u zeker dat u goed voorbereid bent. En
kunnen we er samen een mooi project van maken!
Kunt u het plan niet meer vinden? Kijk dan even
op onze website: www.zayaz.nl/Project/verzetshe
ldenbuurt-kruiskamp

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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Informatie op de projectpagina
Op de projectpagina www.zayaz.nl/Project/verzet
sheldenbuurt-kruiskamp/ vindt u deze en eerdere
nieuwsbrieven 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) op
telefoonnummer: 073 - 648 24 00.
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