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

Meer dan 70% van de bewoners stemt in met 
de werkzaamheden
Voor de eengezinswoningen en de 
seniorenwoningen ontvingen wij meer dan 70% 
akkoordverklaringen. De meesten van jullie zijn 
het eens met het plan om groot onderhoud uit te 
voeren aan de huurwoningen in de wijk. Daar zijn 
we blij om! Het betekent dat het plan aansluit bij 
uw wensen. Het onderhoud in de wijk gaat dus 
door.

Werkzaamheden aan de proefwoningen
Op dit moment voeren we onderzoeken en 
werkzaamheden uit bij de proefwoningen. 
We zoeken naar de beste oplossing om 
de werkzaamheden bij alle huurwoningen 
uit te voeren. Volgende week ronden we 
de werkzaamheden aan het dak af. Na de 
zomervakantie gaan we verder met onder 
andere het vernieuwen van de kozijnen.  

Woont u in de buurt van de proefwoning, 
maar heeft u geen brief ontvangen over de 
werkzaamheden? Onze excuses! We waren u 
niet vergeten. De brieven zijn wel verzonden, 
maar spoorloos geraakt bij de post.  

Globale planning 
Op dit moment zijn we nog bezig met de verdere 
uitwerking van de planning. Dit heeft ook te maken 
met de uitkomst van de werkzaamheden in de 
proefwoning. Daaruit blijkt de beste oplossing en 
hoeveel dagen het onderhoud per woning duurt. 
De werkzaamheden aan de proefwoning ronden 
we in augustus af. In augustus starten ook de 
technische woningopnames. We nemen contact 
met u op voor een afspraak.  

Opruimochtenden na de zomervakantie
Op verschillende momenten door het jaar 
organiseren we opruimochtenden. Er staat dan 
een container waar u overtollige huisraad kunt 
weggooien. Een aantal weken voor de start van 
de werkzaamheden bij uw woonblok, kunt u een 
uitnodiging verwachten. 

Spreekuur
Afgelopen tijd kon u uw vragen over het 
onderhoud stellen tijdens het spreekuur. Na de 
zomervakantie pakken we de spreekuren weer op. 
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De zomervakantie is begonnen. De bouwmedewerkers gaan genieten van een aantal weken vrij. In 
deze nieuwsbrief leest u wat er op dit moment nog speelt en wat u na de vakantie kunt verwachten.  



Online informatiebijeenkomst voor 
woningeigenaren
In de wijk ’t Look wonen ook mensen 
die de woning hebben gekocht. 
Voor hen organiseerden we ook een 
online informatiebijeenkomst. Zij 
kunnen tegen betaling met een deel 
van de werkzaamheden meedoen. 

Na de zomer starten de 
blokbijeenkomsten
Alle bewoners, ook de 
woningeigenaren, informeren we 
dan over de werkzaamheden, 
de planning en de overlast die 
u kunt verwachten. Naderen de 
werkzaamheden uw woning? 
Dan nodigen we u uit voor de 
blokbijeenkomst.

Heeft u vragen? 
Vanwege de vakantie zijn de vaste 
contactpersonen in de wijk de 
komende weken beperkt bereikbaar. 
Is er een calamiteit? Neem dan 
contact op met het algemene 
nummer van ’thuis: 040 249 9999. 

Met plezierige groet, 

Tijs Maassen 
Sociaal projectleider ’thuis

Hoofdvestiging 

Kronehoefstraat 83
Eindhoven

Postadres

Postbus 787
5600 AT Eindhoven

(040) 24 99 999

Vragen? 
Heeft u vragen 
over het groot 
onderhoud? 
Neem dan 
contact op met 
het algemene 
nummer van 
’thuis:  
040 249 9999.

Wij wensen u een hele fijne en 
    zonnige zomervakantie! 


