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Informatie over de verbeterplannen
van jouw woning.
Beter wonen

•

Benthuizer 14- 24 en Louwersloot 143

We gaan de funderingen, de lange palen in de grond waar
het woongebouw op staat, vernieuwen. Ook knappen we
het gebouw en de woningen op. Dit werk is nodig, zodat je
mooier, veiliger en prettiger kan wonen. We starten eind
september 2020 met het werk. We vertellen je in deze
nieuwsbrief wat we gaan doen en wat dat voor jou betekent.

Wat gaan we doen?
Het belangrijkste werk op een rij:
Nieuwe fundering onder het gebouw;
Nieuwe gevelbekleding aan de achterkant;
Nieuwe kozijnen met een betere kwaliteit dubbel glas;
Nieuwe badkamer, toilet of keuken als het technisch nodig is;
Opknappen voor- en achtergevel;
Opknappen portieken;
Nieuwe bergingen maken;
Verwijderen van asbest;
We knappen de bedrijfspanden op.
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Wat betekent dit voor jou
als bewoner?

Planning van het werk
Aannemer Jurriens gaat voor ons al het werk
bij jou uitvoeren. We werken ernaar toe om
21 september te starten met de
voorbereidingen voor het werk aan
de funderingen. We beginnen in de
Louwerslootstraat en werken door naar de
Zoomstraat. Na het werk aan de funderingen,
vernieuwen we de kozijnen en gevels.
Als dat gedaan is, gaan we aan de slag in
de bovenwoningen en de portieken. We
verwachten in oktober 2021 klaar te zijn.

Tijdens het werk mag je in je eigen woning
blijven. Het werk vindt plaats onder de
winkels, bergingen en opslagruimtes.
Je kunt overlast krijgen van het werk.

Vergoeding
We weten dat het werk voor geluidsoverlast
en rommel gaat zorgen. En misschien moet je
kleine kosten maken na het werk. Je krijgt van
ons een vergoeding als tegemoetkoming voor
het ongemak en de overlast. De vergoeding
betalen we in een keer uit. Dit doen wij
zodra het werk onder jouw woning start. We
vertellen je later hoeveel de vergoeding is en
wat we in jouw woning gaan doen. Dit is per
woning verschillend.

Informatie
Binnenkort ontvang je een brochure met
meer informatie. Dan kun je alles op je
gemak lezen. Later organiseren we een
informatiemoment en kun je al jouw vragen
stellen. Hoe we dit gaan doen in de Coronatijd
laten we nog weten.

Bergingen
Voor het werk moeten een groot deel
van de bergingen leeg zijn. We vertellen
je later wanneer dat nodig is.

Contact
Heb je vragen of wil je reageren op de nieuwsbrief?
Stuur een mail naar oudenoorden@woonstadrotterdam.nl
of bel (010) 440 88 00.

Samen met jou gaan we het woongebouw en je woning
weer mooi maken. Dat wordt beter wonen!

