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OPRUIMDAGENEEN GROOT SUCCES
Inmiddels zitten de opruimdagen voor de woningen aan de Van
Assendelftgaarde 132-228 erop. Het was heel fijn om te zien dat
mensen gebruik maakten van de voorzieningen die wij hadden
klaargezet.
Er is veel opgeruimd en aan het goede doel gegeven. Stichting
Het Goed en Stichting Anders zijn jullie dankbaar! Wij hopen jullie
hiermee geholpen te hebben en zien jullie hiervoor tijdens de
start van de renovatie.

EVEN VOORSTELLEN: WISHAL, UW WOONCONSULENT
Vanaf september 2019 wordt ons team versterkt door een nieuwe
woonconsulent. Wishal stelt zichzelf graag aan u voor.
“Mijn naam is Wishal Kalpoe en vele van jullie hebben mij al
ontmoet tijdens de huiskamergesprekken. Sinds 2019 ben ik
werkzaam voor Constructif als woonconsulent en neem ik het
stokje van jullie oude woonconsulent Petra van der Brugge over.
Mijn doel als woonconsulent is het renovatie proces voor de
bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Om die reden kunt u
met mij contact opnemen wanneer u iets wil bespreken. Dit kan
dan tijdens de spreekuren op de donderdagen tussen 10.00 –
12.00u.
Ik kijk er naar uit om jullie te ondersteunen waar nodig en samen
dit project met plezier af te ronden. “

70% VAN DE HUISHOUDENS STEMT ’VOOR’
Inmiddels hebben we de 70 % voor de flats van Van
Assendelftgaarde en IJdenhove behaald.
Dit betekent dat de renovatie doorgaat, beginnend met de eerste
flat op de Van Assendelftgaarde 132 – 228 in oktober 2019.
De 2 e flat, Van Assendelftgaarde 18 – 114, start in november
2019. De 3 e en 4 e flat aan de IJdenhove 134-230 + 34-128 starten
in januari 2020 en februari/maart 2020.
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OPRUIMDAGEN VAN ASSENDELFTGAARDE 18-114
Beste bewoners, zoals jullie al gemerkt hebben gaan er
binnenkort weer opruimdagen plaatsvinden. De eerste
opruimdagen bij Van Assendelftgaarde 132-228 was een groot
succes, nu zijn jullie aan de beurt!
Laten we samen jullie spullen sorteren en opruimen. Dit betekent
handen uit de mouwen! Overigens hoeven de bewoners dit niet
alleen te doen; er zijn extra handen aanwezig om jullie te
assisteren.
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WEBSITE ONLINE
Ook staat de website ‘comfortabel renoveren‘ online. Deze stond
in de brochure aangegeven en hier kunt u handige informatie
vinden. U vindt onder andere het filmpje terug wat u kon
bekijken tijdens de bewonersavond in de modelwoning. Hierin
werd aangegeven wat er in uw woning zou veranderen.
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Sinds kort staat ook de planning erop. Hier kunt u zien wanneer
wij aan uw woning gaan beginnen en wanneer wij verwachten
klaar te zijn.
De website wordt continu bijgewerkt dus hou ‘m in de gaten!

START VAN DE RENOVATIE
Tevens hebben we nog meer goed nieuws. Om de start van de
renovatie te vieren plaatsen we een patatkraam bij de flat van Van
Assendelftgaarde 18-114 op vrijdag 18 oktober.
Jullie zijn van harte welkom om hier wat lekkers te komen halen.
Tussen 12.00u en 13.00u gaat de patatkraam open, dus aanvallen!
De datum valt precies op één van de opruim dagen bij de Van
Assendelftgaarde 18-114. Mocht u na het opruimen van uw kelder
trek hebben gekregen dan kunt u de patatkraam vinden op de
parkeerplaats van Van Assendelftgaarde 18-114.
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