Rosmalen, 7 april 2015

Beste bewoners van de Tielekeshoeven en Eikakkerhoeven,
Op dinsdag 7 april heeft een tweede overleg plaatsgevonden in de zogenaamde “keetwoning”
Tielekeshoeven 122 met medewerkers van de BAM, MVGM en een afvaardiging van het bestuur van
huurdersvereniging de TEikhoeven.
Zoals eerder vermeld is het doel van dit overleg om de communicatie tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden tussen diverse betrokkenen (huurders, uitvoerenden van de werkzaamheden en de
beheerder/verhuurder) zo goed mogelijk te laten verlopen.
Vanuit ASR kan gemeld worden dat afgelopen (Goede) vrijdag besloten is om de
buitenvoorzieningen die huurders aan de woning hebben aangebracht (zoals verlichting en
zonwering) op kosten van ASR worden gedemonteerd en gemonteerd. De BAM medewerkers zullen
deze werkzaamheden ter hand nemen. De reden voor deze beslissing is om bijvoorbeeld de
schilderwerkzaamheden aan de huizen goed en vlot te laten verlopen.
De bewoners van de Eikakkerhoeven krijgen binnen twee weken een schrijven van de BAM waarin
het bezoek van de uitvoerder, de heer Jan Pieter van der Giessen wordt aangekondigd. Ongeveer 2
weken voor aanvang van de verduurzamingswerkzaamheden is er een persoonlijk gesprek met hem
over uw woonsituatie in relatie tot de verduurzamingswerkzaamheden.
De “keetwoning” Tielekeshoeven 122 is voor alle bewoners ( van de Eikakkerhoeven en de
Tielekeshoeven) te bezoeken, zodat iedereen zichzelf op de hoogte kan stellen van de
ontwikkelingen voor wat betreft de werkzaamheden en de planning daarvan.
Volgende week wordt er besloten of er een link van de website van de BAM naar
www.deteikhoeven.nl komt waarin informatie staat over het verloop van de werkzaamheden. Of dit
gaat gebeuren heeft te maken met de omzetting van een informatiesysteem bij de BAM.
Het tweewekelijks overleg met de huurdersvereniging en de BAM/MVGM zal in principe op
dinsdagen plaatsvinden.
Op 4 en 5 mei zijn er geen werkzaamheden in de wijken gepland.
Op 21 april is een vervolgafspraak met mevr. Karin Schot, de heren Pascal Holleman, Erwin de Kaper
en Jan Pieter van der Giessen met een vertegenwoordiging van de huurdersvereniging de
TEikhoeven.
Op onze website staan tevens een aantal foto’s die met de (verduurzamings-) werkzaamheden te
maken hebben.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben over het verloop van de werkzaamheden dan kunt u die via
onze website (contact) aan ons richten.
Met vriendelijke groeten,
Marieke Geurts-Schoenmakers en Charley Anderson

