
Inmiddels zijn we echt van start en met deze nieuwsbrief 
willen we je informatie geven over de huidige stand van 
zaken. Heb je na deze brief nog vragen? Onderaan lees je 
met wie je contact op kunt nemen.

Buitenkozijnen en voordeuren Blok A
De bouwsector is op dit moment oververhit en daardoor zijn 
er veel materiaaltekorten en lange levertijden. In combinatie 
met de huidige oorlog in Oekraïne is er vertraging ontstaan in 
het maken en leveren van de kunststof kozijnen en de levering 
van hout en glas. Dit houdt in dat een deel van de woningen 
van Blok A niet in één keer aangepakt kunnen worden. Dat 
betekent dat je niet één maar twee keer met werk in je 
woning te maken zult krijgen. Dat vinden we heel vervelend, 
maar op dit moment is er geen andere oplossing. We zullen 
zorgen dat de overlast minimaal is.  

Cv-ketels Blok B
Uit onderzoek blijkt dat het collectieve ketelhuis van blok A 
niet voldoende capaciteit heeft om alle individuele 
cv-ketels over te schakelen op het collectieve systeem. 
We onderzoeken nu een andere oplossing hiervoor. 
We gaan tijdens het werk in de woning wel alvast alle 
voorbereiding in orde maken om in de toekomst over 
te schakelen op een ander systeem.
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• Ketenpark en 
cafee renovee.

Vragen?
Heb je na deze brief nog vragen? Mail dan naar 
sint-janshaven@woonstadrotterdam.nl of bel naar 
010-4408800 en vraag naar Jeanette Hofman. 
Je kunt ons ook benaderen op de feestelijke start 
op 12 mei.

Cafe Renove 
Op 4 april is Cafe Renove geopend. Cafe Renove is een 
rustplaats, maar ook een plek om te werken of de was te 
doen tijdens het werk in de woning. Er is Wi-Fi, TV, tafels en 
stoelen en een keuken voor thee en ko�  e. De ingang is aan 
de Sluisjesdijk-kant. Zie het kaartje hierboven.

Feestelijke start
Op donderdag 12 mei tussen 16:00 en 18:00 is de feestelijke 
start van het werk. Onder het genot van een hapje en een 
drankje stellen wij ons graag aan iedereen voor. Zo weet 
iedereen ons straks makkelijker te vinden voor vragen of 
opmerkingen. Schuif gezellig aan! We zijn te vinden voor de 
tweede portiek (blauwe portiek) van de Sint Janshaven.


