
Nieuwsbrief november 2021

Woensel-West Eindhoven

Er is veel gebeurd sinds we gouden toiletpotten 
in de wijk zetten en bij iedereen een gouden 
envelop bezorgden.

Start werkzaamheden op 15 november
Op 15 november starten we met de werkzaam-
heden. De eerste woningen van blok 1 krijgen 
dan fonkelnieuwe keukens, badkamers en/of 
toiletten! De meeste woningen in blok 1 zijn voor 
het einde van het jaar helemaal klaar. 

Alleen de woningen aan de Buijs Ballotstraat zijn 
wat later: daarmee starten we op 10 januari 2022. 
Eind januari starten we dan met de eerste 
woningen van blok 2. 

Flinke klus
We kunnen flink aan de slag in Woensel-West.  
We hebben inmiddels 113 bewoners gesproken 
en hun woningen technisch bekeken. In deze 113 
woningen vervangen we 65 keukens, 81 toiletten 
en 77 badkamers. Werk aan de winkel dus!

Wat gaat er allemaal gebeuren?
U vraagt zich natuurlijk af wat de werkzaam-
heden voor u betekenen. Hoe lang u last heeft van 
vaklieden in uw huis? Hoelang u uw badkamer 
moet missen? Minimaal twee weken voor we bij u 
starten, krijgt u van ons een dagplanning. Daarop 
ziet u wanneer we starten. Onze consulent neemt 
de planning met u door. Zo weet u precies wat  
u kunt verwachten 

Beste bewoners van Woensel-West. 

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de werkzaamheden in uw wijk.

Vanwege de Kerstvakantie werken wij niet tussen 25 december en 9 januari.
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BLOK 1 (november - januari )
Fultonplein 9 t/m 16
Kamerlingh Onnesstraat 22 t/m 34
Minckelersplein 1 t/m 5
Minckelersstraat 2 t/m 14
Buijs Ballotstraat 21 t/m 55

BLOK 2 (januari - februari 2022)
Buijs Ballotstraat 44 t/m 54
Minckelersstraat 16 t/m 28
Newtonstraat 23 t/m 33
Faradaystraat 2 t/m 14

BLOK 3 (februari – april 2022)
Buijs Ballotstraat 24 t/m 42 
Ohmstraat 2 t/m 24    
Newtonstraat 13 t/m 21
Faradaystraat 1 t/m 15

BLOK 4 (april - mei 2022)
Ohmstraat 1 t/m 23    
Newtonstraat 1 t/m 11, 21 t/m 23
Buijs Ballotstraat 2 t/m 22 
Lorentzstraat 25 t/m 39

BLOK 5 (juni - juli 2022)
Lorentzstraat 9 t/m 23
Kamerlingh Onnesstraat 2 t/m 20
Fultonplein 1 t/m 8
Buijs Ballotstraat 1 t/m 19

BLOK 6 (juni - juli 2022)
Kamerlingh Onnesstraat 1 t/m 41
Lorentzstraat 1 t/m 7

Omdat er zoveel mensen meedoen, is de planning een beetje verschoven. 
De nieuwe planning ziet er nu als volgt uit.
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Hoofdvestiging

Kronehoefstraat 83
Eindhoven 

Postadres

Postbus 787
5600 AT Eindhoven

(040) 24 99 999

   Huisbezoeken en gesprekken
  We hebben inmiddels bijna alle 

bewoners uit blok 1, 2 en 3 
gesproken. Op dit moment voeren 

we gesprekken met de bewoners uit blok 4. Tijdens 
het gesprek met Brenda of Renee van ‘thuis 
krijgt u informatie over de werkzaamheden en 
keuzes. We maken een afspraak met u voor een 
technische opname. Hiervoor komt Sthefani van 
Caspar de Haan bij u langs.

Meteen na de opname heeft u een keuzegesprek. 
U geeft dan uw keuze door voor kastjes, tegels en 
greepjes. Het gesprek vindt plaats in de model-
woning: Buijs Ballotstraat 27. Achter het raam  
van deze woning ziet u ook al de kleurkeuzes die 
u kunt maken.
 
Opruimdag
Op 22 oktober organiseerden we de eerste 
opruimdag voor blok 1, 2 en 3. En we kunnen wel 
van een succes spreken. Bewoners van de eerste 
blokken wisten de weg naar de containers goed te 
vinden. Het resultaat? Twee volle containers … dat 
ruimt lekker op! Voor blokken 4, 5 en 6 plannen we 
een nieuwe opruimdag in het voorjaar.

Bouwplaats
U heeft het misschien al gezien: aan het Fultonplein 
hebben we een kleine bouwplaats ingericht. 
Helaas hebben we hiervoor een paar parkeer-
plaatsen nodig. We proberen de overlast zoveel 
mogelijk te beperken en onze eigen auto’s buiten 
de wijk te parkeren. 

Corona
Onze vaklieden en consulenten houden zich 
altijd aan de richtlijnen van het RIVM. Ze houden 
afstand en dragen een mondkapje als dat nodig 
is. Doet u dat ook?  

Heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op. Via onze project-
telefoon kunt u ons van maandag t/m vrijdag  
(7.30 - 16.30 uur) bereiken. Bel of app naar  
06 - 21 58 36 00. U kunt ook een mail sturen  
naar communicatie@caspardehaan.nl 


