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

Voorbereiding werkzaamheden seniorenwoningen 
In de week van 12 oktober bereiden we de 
werkzaamheden voor. We komen bij u langs om de 
zonwering en de buitenverlichting te verwijderen. Firma 
Bakker Zonweringen en firma Mansveld voeren deze 
werkzaamheden uit. Moeten we bij u binnen zijn? Dan 
belt een medewerker om een afspraak te plannen. 

In de week van 19 oktober starten de 
werkzaamheden bij de seniorenwoningen
We voeren werkzaamheden uit in de woningen en aan 
de buitenzijde van de woningen. Op de plattegrond op 
de volgende pagina ziet u de route die we volgen voor 
de werkzaamheden aan de woning: A, B, C en D. 
Ook graven we in de voortuinen voor het koppelen van 
de regenpijp aan een nieuw regenwaterafvoer. Hierover 
kon u lezen in de vorige nieuwsbrief. De route voor deze 
werkzaamheden is B, C, D en A. 

De werkzaamheden aan de badkamer/toilet & keuken 
voeren we in 2021 uit. Vanwege het coronavirus willen 
we het aantal mensen in uw woning beperken. 

Graag stellen we uitvoerder Peter aan u voor
In het bewonersboekje staan foto’s van de uitvoerders 
Peter en Leon. Vanwege een operatie is Leon 
de komende tijd afwezig. Een nieuwe uitvoerder, 
ook genaamd Peter, vervangt Leon tijdelijk. Hij is 
de uitvoerder voor de seniorenwoningen. Heeft u 
technische vragen? Dan kunt u bij hem terecht! 

Bewonersbegeleidster Ellen komt kort voor de start 
van de werkzaamheden bij u langs
Vooraf belt zij u voor een afspraak. Zij neemt de 
werkzaamheden en de planning met u door. Ook vertelt 
zij welke overlast u kunt verwachten en hoe u zich goed 
voorbereidt. Voor sommige werkzaamheden werken we 
in uw woning. We vragen u ons dan toegang te geven. 
De meeste werkzaamheden voeren we buiten uw 
woning uit. Hiervoor hoeft u niet thuis te blijven. Tijdens 
de afspraak krijgt u ook een flyer welke maatregelen 
wij nemen vanwege het coronavirus. Om verdere 
verspreiding te voorkomen is het belangrijk dat iedereen 
zich aan de maatregelen houdt.

Nieuwsbrief, oktober 2020

Nieuwsbrief groot onderhoud

In uw buurt staan we op het punt te starten met het groot onderhoud. We starten bij de 16 seniorenwoningen 
en hierna volgen de 113 eengezinswoningen. In deze nieuwsbrief leest u over de planning, de inrichting van 
de bouwplaats en welke overlast u kunt verwachten.  

Uitvoerder Peter - Eengezinswoningen
T: 0499 491 669
E: uitvoerderpeter@knaapen.nl

Uitvoerder Peter -  Seniorenwoningen
T: 06 46 27 19 68

E: peter.moors@knaapen.nl

Bewonersbegeleidster Ellen
T: 0499 491 623

E: ellen@knaapen.nl



Inrichting bouwplaats op het grasveld 
voor De Roerenmaker 65 t/m 73 
In de week van 12 oktober starten 
we met het inrichten van de 
bouwplaats. Er staan opslagcontainers, 
materialen en een lunchkeet voor de 
bouwmedewerkers. Ook staat hier 
de directiekeet voor de uitvoerders. 
De bouwplaats sluiten we af met 
bouwhekken. In het voorjaar verplaatst 
de bouwplaats naar het grasveld voor De 
Wagenmaker 65 t/m 73. 

Technische vragen? Stel ze per mail 
aan Peter Moors
Peter Moors is bereikbaar via 
peter.moors@knaapen.nl. Hij beoordeelt 
of de vraag via mail beantwoord kan 
worden. Of hij neemt contact met u op 
voor een afspraak in de directiekeet. En 
is er een andere bewoner in de keet? 
Wacht dan buiten op uw beurt. Zo 
voorkomen we een verspreiding van het 
coronavirus. 

Minder parkeerplekken beschikbaar
Voor de werkzaamheden hebben we 
ruimte nodig om materialen te lossen. Af 
en toe zetten we een parkeervak af om 
dit mogelijk te maken. Ook moeten de 
bouwmedewerkers hun busjes ergens in 
de wijk parkeren. Hierdoor zijn er minder 
parkeerplekken beschikbaar. Alvast onze 
excuses voor het ongemak!

Zonnepanelen: meld u aan en bespaar 
op uw energierekening! 
U kunt zich nog altijd aanmelden voor 
zonnepanelen. Meer dan de helft van u 
heeft dat al gedaan. Hiermee bespaart 
u op uw energierekening! En het is goed 
voor het milieu. Heeft u interesse? Neem 
vrijblijvend contact op met Tijs Maassen, 
sociaal projectleider ’thuis. U zit dan nog 
nergens aan vast en beslist pas definitief 
na een gesprek met de installateur.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Tijs Maassen, 
sociaal projectleider bij ’thuis. Tijs is 
bereikbaar via telefoonnummer 
040 249 99 74 of via 
t.maassen@mijn-thuis.nl. 

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 
Tijs Maassen 
van ’thuis:  
040 249 99 74.


