
Nieuwsbrief april 2021

De Vloed

Onlangs ontving u van ons het bewonersboekje en 
uitleg over de aanstaande werkzaamheden. We zijn 
ongelooflijk blij dat u allemaal (100%!) akkoord bent 
gegaan met de plannen. Ook krijgt bijna iedereen 
een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. 

In mei beginnen we met de 
werkzaamheden
Het project gaat van start in mei. We beginnen 
dan met de werkzaamheden aan de buitenkant 
van de woningen in Blok 1 (Ranonkelstraat). De 
werkzaamheden duren ongeveer vijf (5) weken. 
Waarna de vervanging van keuken, badkamer 
en/of toilet volgt. 

Beste bewoners van De Vloed. 

Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van het groot onderhoud aan uw woning.

De route van de werkzaamheden is als volgt: 
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Blok 1 Ranonkelstraat 14 - 2 
Blok 2 Spireastraat 1 -13 

Blok 3 De Bontstraat 56 - 50 
Blok 4  De Bontstraat 48 - 42 



Hoofdvestiging

Kronehoefstraat 83
Eindhoven 

Postadres

Postbus 787
5600 AT Eindhoven

(040) 24 99 999

Via deze weg delen we ook nog graag een 
sfeerimpressie van de nieuwe voordeur van uw 
woning. Deze worden in de kleuren kastanje, 
leem of mos geplaatst. Als u dat nog niet heeft 
gedaan, kunt u ons uw kleurkeuze doorgeven.

Planning
Twee weken voordat de werkzaamheden aan uw 
woning beginnen, plant Nicol Snieders, bewoners- 
consulent van Caspar de Haan, een afspraak 
met u. Zij neemt dan de planning met u door en 
wijst u op dingen die u moet doen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het vrijmaken van ramen of het 
leegmaken van de keuken. Ook zal zij bijbehorende 
overlast met u bespreken. 

Inloopspreekuur
Met al vragen over de onderhoudswerkzaamheden 
kunt u bij Nicol Snieders (bewonersconsulent) of 
Marc de Laat (uitvoerder) terecht. Zij houden een 
wekelijks inloopspreekuur op woensdagen tussen 
13.30 - 15.00 uur. U bent vanaf 21 april van harte 
welkom om binnen te lopen in Ranonkelstraat 10. 
Op woensdag 5 mei komt het spreekuur te 
vervallen. 

Heeft u vragen? Of maakt u zich zorgen?
Neem dan contact op met Nicol Snieders, 
bewonersconsulent bij Caspar de Haan. Nicol  
is bereikbaar via telefoonnummer 06 22 05 17 95 
of via nicolsnieders@caspardehaan.nl.

Kleur 1: 
Kastanje

Kleur 2: 
Leem

Kleur 3: 
Mos


