
Beste huurders van ‘t Look     
Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het groot onderhoud aan uw woning.  

Op dinsdagavond 16 juni was de online 
informatiebijeenkomst seniorenwoningen
9 van de 16 huishoudens keken live mee. Sociaal 
projectleider Tijs van ’thuis en Projectleider Bram 
van KnaapenGroep vertelden over de plannen 
voor het groot onderhoud in ’t Look. Bewoners 
hadden de mogelijkheid om vragen te stellen. De 
meeste vragen konden we direct beantwoorden. 
Op andere vragen komen we terug, bijvoorbeeld 
omdat het om uw persoonlijke situatie gaat. 

Wilt u de herhaling van de online 
informatiebijeenkomst bekijken? Dat kan via: 
https://bit.ly/2YJsKBu

Meld u aan voor het spreekuur
Wilt u graag meer informatie over de 
werkzaamheden? Of wilt 
u in gesprek over uw 
persoonlijke situatie. Meld u 
dan aan voor het spreekuur. 
U kunt contact opnemen met 
bewonersbegeleidster Ellen 
om een afspraak te plannen. 
Zij is op maandag, dinsdag en  
donderdag bereikbaar van 8.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 
8.30 tot 13.00 uur. Bel naar 
(0499) 491 623 of stuur een mail naar 
ellen@knaapen.nl. 

Spreekuren zijn in Tante Keet
Tante Keet is een gezellig ingerichte bouwkeet. 
Deze staat op een parkeervak naast Roerenmaker 
65. Op de tafel plaatsen we een doorzichtig 
scherm, zodat we ons kunnen houden aan de 
corona maatregelen. Komt u liever niet naar Tante 
Keet? Een vraag telefonisch stellen kan natuurlijk 
altijd!
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Asbest onderzoek door firma CSI
Vanaf juli voert firma CSI 
asbestonderzoeken uit bij alle 
woningen in de wijk. Uw woning komt 
ook aan de beurt. Een medewerker 
van firma CSI neemt contact met u 
op om een afspraak te maken. Deze 
afspraak duurt ongeveer 
1 uur. Tijdens het onderzoek bekijkt 
de inspecteur of er asbest in uw 
woning aanwezig is die een risico 
vormen voor uw gezondheid. Met 
de uitslag van dit onderzoek weet 
KnaapenGroep welke maatregelen 
zij moeten nemen om het onderhoud 
in uw woning veilig uit te voeren. 
Tijdens het onderhoud aan uw 
woning verwijderen we het asbest uit 
uw woning.  

Uw toestemming met de 
werkzaamheden
Als tenminste 70% van de huurders 
akkoord is met de werkzaamheden 
en de bijbehorende huurverhoging, 
dan gaat het onderhoud door. Bent 
u het eens met de verbeteringen 
aan uw woning? Stuur het formulier 
dan uiterlijk 3 juli retour met de 
antwoordenvelop. Of stop het 
formulier in de brievenbus bij Tante 
Keet. Zodra we 70% akkoord 
hebben gehaald, sturen we u een 
brief dat het onderhoud doorgaat. 

Neem contact met ons op als 
u niet akkoord gaat met de 
werkzaamheden
Misschien maakt u zich zorgen over 
de overlast, heeft u moeite met de 
huurverhoging of zijn er andere 
zaken die spelen. We gaan graag 
met u in gesprek waarom u niet 
akkoord wilt gaan. U kunt hiervoor 
een afspraak plannen bij 
het spreekuur. 

Kies voor zonnepanelen en 
bespaar nog meer op uw 
energierekening
In de nieuwe situatie is uw 
woning een stuk beter geïsoleerd. 
Hierdoor gaat u besparen op 
uw energierekening. Wilt u nog 
meer besparen? Kies dan voor 
zonnepanelen! U betaalt dan 
extra servicekosten, maar uw 
energiekosten dalen nog meer. 
Hierdoor dalen uw maandelijkse 
woonlasten. Heeft u hier vragen 
over? Stel ze gerust tijdens het 
spreekuur.

Ecologisch onderzoek naar vogels 
en vleermuizen
In februari hingen we nestkasten voor 
deze beschermde dieren aan de 
gevels in de wijk. Ter voorbereiding 
op de werkzaamheden onderzoekt 
het bedrijf Ecologica nu welke dieren 
in de wijk leven. Het onderzoek 
naar huismussen kan overdag. 
Voor gierzwaluwen en vleermuizen 
inspecteren medewerkers van 
Ecologica ook ’s avonds en ’s nachts. 
Dat gebeurt in de periode van 20 
tot 25 juni en 6 juli. In de periode 15 
augustus tot 1 oktober vinden er ook 
nog nachtelijke inspecties plaats. 
Medewerkers van Ecologica zijn 
herkenbaar aan een geel hesje.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Tijs 
Maassen, sociaal projectleider 
bij ’thuis. Tijs is bereikbaar via 
telefoonnummer (040) 24 99 974 of 
via t.maassen@mijn-thuis.nl. 

Hoofdvestiging 
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Vragen? 
Heeft u vragen 
over deze 
nieuwsbrief? 
Neem dan 
contact op met  
Tijs Maassen van 
’thuis via  
(040) 24 99 974 of 
t.maassen@
mijn-thuis.nl 


