
In de laatste nieuwsbrief heb je gelezen dat we het werk 
aan je woning even moesten uitstellen. Dit kwam door de 
coronamaatregelen. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat 
je fi jn blijft wonen. Dus willen we snel voor je aan de slag, 
maar wel op een veilige manier. In deze nieuwsbrief lees je 
hoe we dat willen doen. Natuurlijk in goed overleg met jou. 

We verdelen het werk
In de brochure die je van ons hebt ontvangen in januari 
staat wat we gaan verbeteren. Alle werkzaamheden gaan we 
uitvoeren. Om te zorgen dat we veilig en toch snel kunnen 
werken, knippen we het werk op in drie delen.

Deel 1 - werk voor een warme en prettige woning
Voor de volgende werkzaamheden zijn we vijf werkdagen bezig:

• Ramen en kozijnen;

• Aansluiting op stadsverwarming;

• Vervangen radiatoren en leidingwerk;

• Aanbrengen mechanische ventilatie;

• Aanbrengen afl everunit stadwarmte;

• Verwijderen van boiler;

• Vervangen ventilatieroosters;

• Vervangen panelen kozijnen (asbest);

• Vervangen beglazing bij voordeuren en kopgevel.

Deel 2 – werk voor meer woonplezier
Tijdens het werk van deel 1 wordt direct gekeken of je keuken, 
badkamer met toilet een verbetering of vervanging nodig 
heeft. Als het nodig is, dan doen we dit werk in deel 2: 

• Keuken;

• Badkamer met toilet.

Deel 3 – Meer verbeteringen aan jouw gebouw
Goed om te weten: er zijn nog een aantal verbeteringen 
die we willen uitvoeren. Hiervoor hoeven wij niet in je 
woning te zijn. We gaan:

• De bergingen aanpassen;

• De ingang van de fl at verbeteren;

• De puien op de galerijen vervangen;

• De galerijvloer verhogen.

Wanneer we dit kunnen doen, overleggen we met de 
aannemer Constructif. We delen zo snel mogelijk de planning 
in een van de volgende nieuwsbrieven. 

Zo gaan we veilig aan het werk.
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Waar hebben we jouw hulp voor nodig?
We willen graag voor je aan de slag, maar daar hebben we wel 
jouw hulp voor nodig. Om het werk uit te voeren, moeten we 
in je woning zijn. Als eerste is dit voor het werk van deel 1. 

Coronamaatregelen en het werk
Jouw gezondheid en die van onze collega’s is belangrijk. 
Daarom zorgen we ervoor dat het aantal momenten dat jij  
en de aannemer samen in één ruimte zo min mogelijk is.  
Zo houden we ons aan de corona maatregelen.

Wat kies jij?
We vragen je tijdens het werk ergens anders te verblijven.  
We bieden daarvoor drie mogelijkheden:

Keuze 1: De rustwoning
Je kunt ervoor kiezen tijdens het werk in de 
rustwoning te blijven. De woning is ingericht 
zodat je hier op werkdagen tussen 07:30 en  
17:00 uur kan zijn. Na het werk in je woning wordt 
deze dagelijks schoon gemaakt en ontsmet. 
Zodat je thuis veilig kunt eten en slapen. 

Keuze 2: overnachten in de hotelwoning 
Kies je voor keuze twee dan logeer je in de 
hotelwoning voor de dagen dat wij werken 
in jouw woning. De hotelwoning is helemaal 
ingericht met meubels en spullen die je nodig 
hebt voor het dagelijks gebruik. Het enige wat je 
hoeft mee te nemen zijn je persoonlijke spullen. 
Als het nodig is, kunnen we je helpen om hier 
naar toe te gaan. 

Goed om te weten: de hotelwoning is een woning 
in de Korpersteijnflat. Zo blijf je in je eigen flat en 
dichtbij bekenden. 

Keuze 3: bij familie of vrienden 
Je kunt er ook voor kiezen om tijdens het werk in 
je woning bij familie of vrienden te gaan logeren. 

Goed om te weten: welke keuze je ook maakt, we 
zorgen ervoor dat je woning schoon en ontsmet 
is als je terugkomt. 

Wanneer gaan we aan de slag?
Om het werk goed en veilig uit te voeren moeten we nog veel 
voorbereiden. De werkzaamheden voor Deel 1 verwachten we 
in oktober/november te kunnen starten. We delen het werk in 
drie delen. 

Deel 1
We gaan voor het werk van deel 1 in maximaal zes 
woningen tegelijkertijd aan het werk. Dit zijn woningen 
die boven elkaar liggen. Dit is belangrijk om het werk 
af te ronden. Ook houden we zo de overlast voor alle 
bewoners van de Korpersteijnflat zo klein mogelijk. 
Wanneer jouw woning aan de beurt is zullen we zo  
snel mogelijk laten weten.
Voor de start van het van deel 1 bellen we je om te  
horen hoe het met je gaat en waar je wilt verblijven.  

Deel 2
Het tweede deel van het werk wordt gestart op het 
moment dat al het werk van deel 1 in alle woningen klaar 
is. Als er een badkamer, keuken of toilet wordt verbeterd 
of vervangen maken we een persoonlijke afspraak met je. 
Zo weet je precies wanneer het werk wordt uitgevoerd. 

Deel 3
Over het derde deel van het werk zal in de komende 
nieuwsbrieven worden aangegeven wanneer deze 
worden uitgevoerd. Maar hiervoor hoeven we niet in je 
woning te zijn.

We staan voor je klaar
We begrijpen dat het niet fijn is om een tijdje ergens anders te 
verblijven. Maar om te zorgen dat je prettig kunt blijven wonen, 
hopen we toch snel voor je aan de slag te gaan. 

 
Joop Stobbe (bewoners begeleider 
projecten) belt na woensdag 10 juni  
om het plan met je te bespreken. 
Natuurlijk kun je dan al je vragen 
stellen. Heb je voor die tijd vragen? 
Bel ons dan op 010 440 88 00 en 
vraag naar Joop Stobbe. Of mail naar 
korpersteijn@woonstadrotterdam.nl. 


