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De Straten

De start van het groot onderhoud van De 
Straten komt steeds dichterbij! Na de bouwvak 
beginnen we met de uitvoering. Deze weken 
komen wij langs voor de warme opnames en de 
keukentafel-gesprekken. Zo leren we elkaar nog 
beter kennen.

70% van de bewoners moet 
instemmen met het onderhoud  
Heeft u de akkoordverklaring nog niet ingeleverd? 
U kunt deze alsnog in de brievenbus van 
Jasmijnstraat 13 gooien of opsturen naar ’thuis. 

De eerste opruimdag komt er aan
Die is op 6 juli voor de bewoners van de 
Crocusstraat, Leenderweg en Narcisstraat. 
Want daar beginnen we met het onderhoud. De 
bewoners hebben al een uitnodiging ontvangen. 
We zetten die ochtend containers op de hoek van 
het Bloemenplein, vlakbij de Crocusstraat. Ook is 
er dan een opruimochtend in de Leostraat. Voor 
hen zetten we de containers in de Leliestraat. 

In de loop der tijd komen er nog twee 
opruimdagen voor de overige straten. We volgen 
de routing. Bewoners krijgen hierover tijdig 
bericht. 
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Opplusvoorzieningen
Bent u 55 jaar of ouder of is er een medische 
noodzaak? Misschien wilt u dan gebruik maken 
van de opplusvoorzieningen. Lees er alles over op 
de website van ’thuis. 
Ga op www.mijn-thuis.nl > ik ben huurder > woning 
aanpassen> opplusvoorzieningen. Daar vindt u 
ook het aanvraagformulier.  U kunt hier zelf een 
aanvraag doen.

Kijkmiddag Leliestraat 1 en 3
Nieuwsgierig naar hoe uw buurt er over 1 jaar 
uitziet? We maken alvast een proef van de 
buitenkant in het blokje Leliestraat 1 en 3. Op 
donderdag 18 juli van 16.00 uur tot 18.00 uur 
kunt u hier komen kijken. Schrijf deze datum maar 

vast in uw agenda. U ziet dan de vernieuwde 
buitenkant met de nieuwe kleuren die het houtwerk 
krijgt. Onze medewerkers zijn er die middag om 
uitleg te geven.

Uw woning krijgt mechanische 
ventilatie
Uw woning krijgt door de isolatie een dichte schil. 
Er is dan geen natuurlijke luchttoevoer meer 
door kieren en gaten. Ventileren is daarom erg 
belangrijk. Dit is noodzakelijk voor uw  gezondheid. 
Af en toe een raam openzetten is niet voldoende. 

Het nieuwe mechanische ventilatiesysteem zorgt, 
in combinatie met de ventilatieroosters, 24 uur per 
dag voor de noodzakelijke verse lucht. Dat is ook 
de reden waarom het een verplicht onderdeel is 
van het onderhoud. De ventilatieroosters komen 
in elke leefruimte van de woning. Het is een 
goede manier om vervuilde, te vochtige lucht en 
schadelijke stoffen af te voeren. Schimmelvorming 
krijgt geen kans meer en klachten door allergieën 
verminderen. 
In de woonkamer komt het ventilatierooster aan de 
achterkant. Daarmee komt er ook minder geluid 
van buiten naar binnen. 
 
Het mechanische ventilatiesysteem heeft een 
zogenoemde CO2-sensor. Deze komt tegen 
de wand in de woonkamer. Het meet het CO2-
percentage. Door stijging of daling wordt er 
automatisch meer of minder geventileerd in de 
woning. Het mechanische ventilatiesysteem is 
een stille installatie waarvan de unit bij de meeste 
woningen in de ruimte achter de badkamer 
komt. Met de bewoners van de andere woningen 
bespreken we waar bij hun de unit wordt 
gehangen.
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Samenvattend:
• De natuurlijke toevoer gebeurt via de nieuw 
 aan te brengen ventilatieroosters in de 
 kozijnen van de gevel.
• De natuurlijke doorvoer gaat ook via de 
 onderzijde van verschillende binnendeuren 
 (toilet, badkamer). Deze worden iets 
 ingekort. Er kan ook een rooster in de deur 
 worden gemaakt.
• De mechanische afvoer gebeurt via 
 afzuigventielen die geplaatst worden in 
 het toilet, de bijkeuken, keuken en 
 badkamer.

Na de oplevering van uw woning leggen wij nog 
eens uit hoe de installatie werkt en hoe u deze het 
beste kunt gebruiken.

Antwoorden op de openstaande vragen 
die tijdens de bewonersavonden 
gesteld zijn
Tijdens de bewonersavond(en) presenteerden we 
de plannen. We beloofden terug te komen op de 
vragen waar we niet direct antwoord op hadden. 

Een opsomming:

Is het mogelijk om een wasmachineaansluiting in 
de badkamer te krijgen?
De badkamer heeft een houten constructievloer. 
Een wasmachine daar plaatsen kan voor 
geluidsoverlast zorgen voor u en uw buren. 
Daarom kan de wasmachine alleen beneden, 
waar een betonnen ondervloer ligt, geplaatst en 
aangesloten worden.

Worden de binnendeuren vervangen?
Deuren die door ouderdom versleten zijn, 
vervangen we. Dit worden vlakke deuren.

Kan ik bij de dakkapel boven kiezen uit glas of 
panelen?
Ja, tijdens de warme opnames bespreken we uw 
wensen. Er komt sowieso één ruit. Wilt u daarnaast 
liever meer panelen of juist meer glas? We nemen 
het met u door. 

Komen er nieuwe poorten?
Tijdens de warme opnames nemen we ook de 
staat van de poorten op. Of en wat er precies met 
de poorten gaat gebeuren, weten we nog niet. 
U hoort dit nog.   

Krijgen we nieuwe huisnummers?
Er komen nieuwe huisnummers. Heeft u hier een 
goed idee voor? Laat het Silvia van Opstal weten. 
Spreek haar aan, bijvoorbeeld in de Jasmijnstraat 
13.

Mogen er huisdieren mee naar de rustwoning?
De rustwoning is niet geschikt voor huisdieren. 
Deze zijn daar dan ook niet toegestaan. 

Kunnen er grastegels gebruikt worden voor de 
achterpaden?
Grastegels zijn bedoeld voor bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen. Voor achterpaden zijn ze niet 
geschikt. Wel gaan we ervoor zorgen dat de 
verharding minimaal 60 centimeter breed is. 
Kliko’s kunnen er dan makkelijk overheen gereden 
worden. 

Wordt er iets gedaan aan de geurtjes van de 
buren?
We gaan isoleren. De aansluitingen tussen de 
woningen worden branddicht gemaakt. Daarmee 
zijn ze ook luchtdicht. Eventuele geurtjes gaan 
daarmee weg. Heeft u hier nu last van? Geef dit 
dan door tijdens de warme opname. 

Tot wanneer is de Klussenkaart geldig?
Zolang wij in De Straten bezig zijn, kunt u de 
Klussenkaart verzilveren. Hij blijft geldig tot een 
paar weken nadat de laatste woning in het project 
De Straten is opgeleverd. Dus tot het voorjaar van 
2020.
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Hoofdvestiging 

Kronehoefstraat 83
Eindhoven

Postadres

Postbus 787
5600 AT Eindhoven

(040) 24 99 999

Bouwvak 2019
Vanaf 22 juli tot 12 augustus hebben we vakantie. 
Vóór die tijd hoort u nog of we de 70% instemming 
van de bewoners hebben en of de vergunning 
via de gemeente is verkregen voor de aanpak 
van de buitenkant. Want dan gaat het onderhoud 
bij iedereen door. Vóór de bouwvak krijgen de 
bewoners die het eerst aan de beurt zijn de 
planning wanneer we daar precies starten. We 
beginnen nog niet meteen met de verbouwingen. 
Eerst worden de voorbereidingen getroffen, zoals 
het plaatsen van de bouwketen met materieel.
Daarna gaan we van start.

Stratenpraat: Waar komt de straatnaam 
Versantvoortstraat vandaan?
De meeste straten in de Bloemenbuurt zijn - 
logisch -  vernoemd naar bloemen: Jasmijn, 
Magnolia, Lelie, Narcis. Tussen al deze fleurige 
straten vinden we ook een vreemde eend in de bijt: 
de Versantvoortstraat. Die straat kreeg 100 jaar 
geleden de naam van wethouder 
P. Versantvoort. Hij was wethouder in Stratum. Hij 
zette zich in voor de sociale woningbouw in dit 
deel van de stad. Stratum was toen nog een aparte 
gemeente. In 1918 overleed hij. Met een eigen 
straat blijft zijn naam nog steeds met de buurt 
verbonden.

Heeft u nog vragen?
U kunt hiervoor terecht bij Silvia van Opstal 
(bewonersbegeleider), telefoonnummer 
06 15 43 00 48 of bij Jan van Hemert 
(sociaal beheerder bij ’thuis). 
Hij is bereikbaar via (040) 24 99 933 of 
j.vanhemert@mijn-thuis.nl. 
Natuurlijk kunt u ook binnen wandelen tijdens het 
inloopspreekuur op Leliestraat 1. 

Met vriendelijke groeten van het Projectteam 
Bloemenbuurt Noord
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