Thorbeckesingel 61-108

Thorbeckesingel 61-108, september 2020 nummer 3

We gaan van start!
Vlak voor de bouwvakantie lieten wij u weten dat meer dan 70% van
de bewoners heeft ingestemd met ons renovatievoorstel. Ruim 93%
van de bewoners stemde in met het verduurzamen van hun woning en
ruim 83% gaat akkoord met de gewijzigde indeling. De afgelopen
weken hebben wij alles in gang gezet om de uitvoering zo goed
mogelijk voor te bereiden. En binnenkort gaan we dan ook echt aan de
slag! In deze nieuwsbrief leest u wat de planning is en wat u de
komende tijd van ons kunt verwachten.
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Bij wie kunt u terecht?
Vragen of klachten?

Over de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de uitvoerder Dennis van
Schadewijk en bewonersbegeleidster Manon Eltink van elk®. Wij vinden het
belangrijk dat u persoonlijk antwoord krijgt op uw vragen. Zo nodig zoeken we
samen met u naar passende oplossingen voor uw zorgen. Daarvoor organiseert
de bewonersbegeleidster van elk® wekelijks een spreekuur in de keet aan de
Thorbeckesingel. Vanaf de start van het project staat deze iedere dinsdag
gepland, van 14.00 tot 15.00 uur.
Heeft u een klacht? Meldt deze dan zo snel mogelijk aan Manon. Zij stelt,
samen met Dennis, alles in het werk om uw klacht zo snel mogelijk te
verhelpen. Het is belangrijk dat u uw klacht binnen 24 uur, liefst per mail, meldt.
De klacht kan pas opgelost worden als deze bij ons bekend is.

Contactpersonen
Manon Eltink, bewonersbegeleidster van onderhoudsbedrijf elk®. U kunt haar
elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08:00 uur en 17:00 uur op
telefoonnummer 088 – 355 03 96 of per e-mail manoneltink@elk.nl.

Dennis van Schadewijk, uitvoerder van onderhoudsbedrijf elk®. U kunt Dennis
elke werkdag telefonisch bereiken tussen. 08:00 uur en 17:00 uur op
telefoonnummer 088 – 355 03 71.

Bernie Kater, gebiedsregisseur Patrimonium. Bereik haar het liefst en het snelst
via mail. Stuur een bericht naar hetfransegat@patrimonium.nl. U kunt ook bellen
naar 0318 – 557 958 en vragen naar Bernie Kater, gebiedsregisseur.

De informatie hierboven (en meer) vindt u ook in het informatieboekje dat u
half juni van ons heeft gekregen. Leest u deze nog een keer goed door voor
de werkzaamheden starten. Heeft u het informatieboekje niet meer? Deze
staat ook op onze website www.hetfransegatvernieuwt.nl bij deelplan Rand.
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