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Nieuwsbrief De Groenhoek / November 2018
U ontvangt deze nieuwsbrief namens riz bouw, Heuvelrug Wonen en de
Denktank. We vinden het leuk om u over de laatste stand van zaken bij te
praten.

Even voorstellen
Na een selectie van de beste aannemer voor dit werk is riz bouw als winnaar
uit de bus gekomen. En daar zijn wij van riz bouw erg trots op. riz bouw is
een middelgrote aannemer uit IJsselstein. Bewust, bekwaam en betrokken
zijn de drie pijlers van ons bedrijf. Wij voeren de werkzaamheden met zo
min mogelijke overlast uit , terwijl u er blijft wonen. Ons team draagt de zorg
voor de waarborging van de kwaliteit en continuïteit van een project. Elk lid
van ons team is betrokken, communicatief, alert en heeft een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. En daar zijn wij trots op. Wij zien er ontzettend
naar uit om dit mooie werk voor u te mogen maken, samen met alle
bewoners.

Team
riz bouw

Voorbereidingen in 2018
Om het werk goed te kunnen doen is er veel tijd en inzet nodig om het voor

Inventarisatie asbest

te bereiden. Er is een projectteam gevormd vanuit riz bouw en Heuvelrug

We hebben een inventarisatie gemaakt van alle woningen waar we de

Wonen om alles goed door te spreken en de juiste beslissingen te nemen.

keuken, toilet en/of badkamer gaan vervangen. Door een nog verder
aangescherpte asbestwetgeving moeten we nog een keer in uw woning een

Wij starten al snel met diverse voorbereidende werkzaamheden. Deze

onderzoek uitvoeren. Dit gebeurt alleen als u heeft aangegeven dat u

zullen we hieronder toelichten.

gebruikt wil maken van de vervanging. Het is erg belangrijk dat wij aan deze
regelgeving voldoen, anders mogen wij niet aan de slag. We willen voor de

Algemene meterkasten omzetten

start van de werkzaamheden alle woningen bezocht hebben, we beginnen

Vanaf maandag 19 november starten we met het omzetten van de algemene

hier voor de kerst mee. De inspecteur zal alleen kijken ter plaatse van de

meterkasten in de blauwe en rode flat. Wij maken een nieuwe meterkast in

keuken, douche en/of toilet als deze vervangen wordt. De inspecteur zal zelf

de hal van het trappenhuis. Hiervoor moeten we de leidingen verleggen,

zijn bezoeken aankondigen en indien nodig afspraken met u maken.

sleuven graven en boren.

kappen van bomen
Om de nieuwe situatie te kunnen maken moeten we diverse bomen kappen.
Dit wordt voor de kerst uitgevoerd.

Bouwbord
We plaatsen een mooi informatiebord op een prominente plek. Dit bord
gaan we 26 november onthullen.

Denktank
In het voortraject hebben de leden van de denktank veel werk verzet en heel
goed meegedacht. Wij hebben gevraagd of zij ook in de voorbereiding en
straks in de uitvoering hun inzet willen blijven tonen. Wij zijn blij dat ze dat
willen. Het eerste overleg is inmiddels geweest om alle partijen aan elkaar
voor te stellen. Ze denken mee over alle onderwerpen en geven ons advies.
Zo schrijven ze ook mee aan de opzet van de nieuwsbrieven. We stellen dit

Voorbereidingen 2019
Keuzemoment
In januari 2019 starten wij met het eerste bewonerscontact. We organiseren
dan diverse bijeenkomsten voor de bewoners waar de keuken, douche en/of
toilet wordt vervangen. Zij kunnen dan hun keuzes maken met betrekking
tot de fronten en kleuren. Wanneer u een keuze mag maken wordt u hier
apart voor uitgenodigd.

erg op prijs.
Modelwoning
Het wijkkantoor gaan we gebruiken als proefwoning. Zo kunnen wij zien of
we de werkzaamheden kunnen doen zoals we bedacht hebben. We
organiseren nog momenten voor alle bewoners om daar te komen kijken
voor de start van het werk.

En verder
Deze nieuwsbrief geeft u informatie voor de aankomende weken tot begin
volgend jaar. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe
ontwikkelingen. Zodra er meer zekerheid is over de planning en de
bouwvolgorde ontvangt u weer bericht. Ook komt er nog een aparte
brochure met de keuze opties. Woning nr. 166 staat momenteel leeg. Deze
wordt leeghouden totdat alle werkzaamheden achter de rug zijn. We gaan
deze woning inzetten als rustwoning. Het uitgangspunt is dat u tijdens de
werkzaamheden in uw huis kunt blijven wonen. Er worden tijdelijke
voorzieningen aangeboden voor het moment dat er aan uw keuken, toilet
en/of douche wordt gewerkt.

Wij begrijpen dat u vragen heeft, echter zijn wij momenteel nog volop bezig
met de voorbereiding van de werkzaamheden en kunnen wij al uw vragen
nog niet beantwoorden. Wij willen u dan ook verzoeken om uw vragen te
bewaren tot het keuze moment en spreek uren. Tijdens dit keuze moment
gaan wij met elkaar in gesprek. U ontvangt nog een uitnodiging wanneer dit
moment plaats zal vinden voor uw woning.

Vertrouwende u, voor nu, voldoende te hebben geïnformeerd.
riz bouw

