
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is weer tijd voor een update. In deze 

nieuwsbrief lees je over de voortgang en de 

planning van het werk in je straat, je woning 

en meer.  We wensen je veel leesplezier! 

 

Op grote hoogte 

Benieuwd wat er op die hoge steigers allemaal 

gebeurt? De foto’s bovenaan deze nieuwsbrief 

geven een beeld van het werk bovenop de steiger. 

 

Binnenterrein Rechthuislaan 

Afgelopen zomer hebben wij twee inspraakavonden 

georganiseerd om de ideeën van de bewoners te 

horen voor een nieuw binnenterrein. Door middel 

van post it’s en tekeningen konden bewoners 

aangeven wat voor hen belangrijk is en wat zij 

graag terugzien in het vernieuwde binnenterrein. 

Samen met landschap ontwerper Studio NousNous 

zijn we tot een plan gekomen voor het 

binnenterrein. De beelden van het ontwerp hangen 

in de vitrinekastjes in jouw portiek. Momenteel zijn 

we nog bezig met het gereed maken van het 

ontwerp en het uitzoeken van de planten en 

materialen die we willen gebruiken.  

 

Soms zit het mee, soms zit het tegen 

Het werk aan de voorgevel van Fase 2 is helaas nog 

niet klaar. De levering van de dakpannen is 

vertraagd waardoor de planning iets uitloopt. We 

streven ernaar om het werk en de afbouw van de 

steiger voor het begin van de kerstvakantie af te 

ronden. 

Fase 5 loopt juist voorspoedig en hier lopen we 

vooruit op de planning van het funderingswerk. 

 

Voorkant gevels fase 1 en 2 

De voorkant van de gevels ziet er binnenkort 

anders uit. We halen de steigers van fase 1 en 2 

aan de voorkant weg en we maken de nieuwe 

hekwerken voor de balkons vast. 
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Beste bewoner, 



 

 

 

Bewoner aan het woord:  

Ashna Biharie 

We spraken dit keer met bewoner Ashna Biharie, zij 

woont nu 14 jaar hier met haar dochter en zoon.  

“Vind wel dat er veel is veranderd de laatste jaren. 

Vroeger kon je nog wel je deur open laten of je 

kinderen konden zonder problemen buiten spelen. 

Iedereen lette een beetje op elkaar. Er is nu veel 

nieuwbouw bijgekomen en je kent niet meer 

iedereen, dat is wel jammer.”  Met de renovatie is 

ze wel blij hoewel ze een beetje had gehoopt dat er 

ook wat meer aan de binnenkant van de woningen 

zou worden gedaan. Ashna werkt veel thuis en is 

dan met cliënten aan de telefoon. Als er veel lawaai 

is dan is dat lastig. Er is altijd wel begrip voor bij 

haar cliënten. Ze is erg te spreken over de 

uitvoerder en alle medewerkers van Jurriëns.  

“We worden met respect behandeld en er wordt 

zoveel mogelijk rekening met ons gehouden. De 

medewerkers groeten en laten geen rommel achter. 

Als er iets is dan bellen ze even aan omdat ze mij 

onderhand kennen. 

Planning  

 

Wat Waar Wanneer Overlast 

Aanbrengen vloeren, wanden en plafonds 

op begane grond 

Rechthuisstraat 40-42/ 

Tolhuislaan 125-137 

Katendrechtsestraat 38-60 

Rechthuislaan 9-17 

t/m medio 

december 

 

 

Timmerwerk balkons, aanbrengen zinken 

gevelbekleding 

Rechthuisstraat 40-42/ 

Tolhuislaan 125-137 

t/m 2 december 
 

Schilderwerk aan de voorgevels Rechthuisstraat 40-42/ 

Tolhuislaan 125-137 

Katendrechtsestraat 38-60 

t/m 2 december 

 

t/m 16 december 

 

Vastmaken van de hekwerken voor de 

balkons 

Rechthuisstraat 40-42/ 

Tolhuislaan 125-137 

Katendrechtsestraat 38-60 

28 november t/m  

2 december  
 

Aanbrengen zinken goten, na-isoleren 

daken en aanbrengen nieuwe pannen 

Katendrechtsestraat 38-60 31 nov-2 dec  
 

Aanbrengen van de heipalen en beton 

storten op benedenverdieping 

Rechthuislaan 33-49 t/m 2 dec  
 

Vervangen dakramen en pannen Katendrechtsestraat 38-60 t/m 8 december  

Vervangen van de kozijnen aan de 

achtergevels 

Rechthuislaan 33-49 

Rechthuislaan 9-17 

Rechthuislaan 19-31 

t/m 24 november 

t/m 16 december 

12 t/m 22 

december 

 

Verwijderen steigers aan de voorgevels Rechthuisstraat 40-42/ 

Tolhuislaan 125-137 

Katendrechtsestraat 38-60 

11 t/m 22 

december 
 

Aanbrengen vloeren, wanden en plafonds 

op begane grond. 

Rechthuislaan 9-17 t/m 22 december 
 

 

Vragen? 

Heb je vragen over het werk? Dan kun je 

contact opnemen met de uitvoerder Peter 

Mytych, via 06-24133198 of per e-mail via 

pmytych@jurriens.nl. 

 

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? 

Neem dan contact op met Bewonersbegeleiding 

Andjana Rambaran, via 010 - 440 88 00 of per 

e-mail via 

katendrecht@woonstadrotterdam.nl  
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