
Vragen en tips? 
Heeft u een tip voor de volgende Woonupdate Oosterhoogebrug? Wij horen het graag! 
Uw woonconsulenten Benno Jacobs en Jelmer de Vries zijn tijdens de openingstijden van 
Wierden en Borgen goed bereikbaar via de email en telefoon. 

  050 – 402 3750
 (06) 21 87 24 08

 woonpunt@wierdenenborgen.nl
  www.wierdenenborgen.nl/projecten/oosterhoogebrug
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Projectteam Oosterhoogebrug 
In ons projectteam Oosterhoogebrug werken de volgende medewerkers: 

Laurens Sellbach
projectleider

Martin Waslander
gebiedsregisseur

Jelmer de Vries
woonconsulent

Benno Jacobs 
woonconsulent

Woonupdate
Oosterhoogebrug
november 2021
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Winactie een 
échte huismus
De bewoner met het mooiste vogelhuisje kon 
met de winactie uit de vorige woonupdate een 
leuke prijs winnen. In goed overleg met de 
huismussen is het vogelhuisje hieronder gekozen 
tot mooiste vogelhuisje. Familie Carsouw, van 
harte gefeliciteerd met de winst. De prijs komt 
jullie kant op!

In deze Woonupdate informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden en 
de verduurzaming van 220 woningen aan de Speenkruid- en Orchideestraat in de 
wijk Oosterhoogebrug. In deze editie vindt u onder andere informatie over de 
rol van de projectcommissie, een nieuw informatiefilmpje, het registreren van 
zonnepanelen en de aanpak van de woningen.

Sloop van de 
Orchideestraat 1A
De Albert Heijn heeft ruimte nodig. Daarom 
maakten we in het verleden de afspraak om 
één van onze woningen te slopen. Vervelend, 
maar noodzakelijk. We willen eerder met 
de sloop beginnen, zodat we de dakpannen 
 kunnen  hergebruiken en Albert Heijn eerder 
kan starten met de voorbereidingen. 

De hoekwoning aan de Orchideestraat 1A 
wordt in november gesloopt. Daarna bouwt 
de Albert Heijn op die plek een overdekte 
laad- en losruimte. Tegelijk gaan we bezig met 
de woningverbetering van de Orchideestraat 
3 t/m 9. Zo hebben deze bewoners maar één 
keer overlast. Dit heeft weinig gevolgen voor de 
planning van andere woningen.

Nieuwe rubriek 
In onze nieuwe rubriek ‘Even aan 
Wierden en Borgen vragen’ besteden 
we extra aandacht aan één van de 
goede vragen uit de wijk. Heeft u een 
goede vraag? Stuur deze dan op naar 
woonpunt@wierdenenborgen.nl. 

Filmpje
Ook benieuwd wat we allemaal aanpakken 
en verbeteren in de woningen? Samen met 
de aannemer maakten we een informatief 
filmpje waarin we uitleggen wat we doen en 
hoe we het doen.

Ook komt er een bewoonster aan het woord die 
de renovatie al heeft meegemaakt. Wat zijn haar 
ervaringen en heeft ze nog adviezen voor de 
andere bewoners? Met dit filmpje ziet u al een 
beetje hoe het bij u thuis gaat worden. U kunt 
het filmpje bekijken door de QR-code te scannen. 
Het filmpje staat ook op onze projectenpagina 
www.wierdenenborgen.nl/oosterhoogebrug.

Blijf op de hoogte! 
Volg het project online.
Wilt u het project op de voet volgen en updates in uw mailbox ontvangen? 
Ga naar wierdenenborgen.nl/projectoverzicht/oosterhoogebrug
en schrijf u in voor de digitale updates.

Wanneer komen we bij u langs
In de Speenkruidstraat en Orchideestraat 
 hebben wij 220 woningen. Al deze woningen 
gaan we renoveren en verduurzamen. 
Doordat het zoveel woningen zijn, delen we 
het project op in fases. Het voordeel hiervan 
is dat u in uw directe omgeving maar voor 

korte duur overlast ervaart. Op de kaart ziet 
u wat de voorlopige planning* per huizenblok 
ongeveer is. De werkzaamheden zijn gestart 
in de Speenkruidstraat. Nu zijn wij bezig 
met fase 3 in de Orchideestraat. We liggen 
op schema! 

*planning onder voorbehoud 
Afhankelijk van beschikbaarheid aan rustwoningen, de procedure van de bouwaanvraag, 
flora en fauna, interne besluitvorming, huisaansluitingen, etc. Genoemde maanden geven 
een indicatie van de planning.

Fase 1
juni – augustus 2021 

Fase 2
augustus – oktober 2021 

Fase 3
september – november 2021 

Fase 4
oktober – december 2021 

Fase 5
november 2021 – februari 2022 

Fase 6
januari – maart 2022 

Fase 7
februari – april 2022 

Fase 8
maart – mei 2022 

Fase 9
april – juni 2022 

Fase 10
juli – augustus 2022 
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Joppe van der Spoel en Christiaan Boddeveld 
zijn allebei lid van de Projectcommissie 
Oosterhoogebrug. Huurders kunnen met 
vragen en klachten over het project bij hen 
terecht. Joppe interviewt Christiaan over 
zijn ervaringen als commissielid. 

Wat is de reden dat je lid bent geworden van 
de projectcommissie?
“In de eerste plaats nieuwsgierigheid. En overal 
van op de hoogte blijven. Ik ben een nieuwsgierig 
mens, wil graag weten hoe de dingen in zijn werk 
gaan, maar ik ben ook een behulpzaam persoon. 
Dat is de belangrijkste reden.”

Kun je een voorbeeld geven waarin je als Project-
commissie het verschil hebben kunnen maken?
“Dat is een lastige vraag. We weten namelijk 
niet wat de huurders meekrijgen van wat wij 

bespreken in de vergaderingen. Ook hebben we 
niet echt invloed op veranderingen. We brengen 
vragen en klachten over naar Wierden en Borgen. 
We gaan er van uit dat die gehoord en behandeld 
worden, maar het grootste deel van het project 
ligt al vast. Maar dat is mijn kritische blik. 

Ze waren natuurlijk het eerst bij mij in de 
buurt en dan is het begrijpelijk dat er fouten 
gemaakt worden. Aannemer Lenferink, waar 
ik veel contact mee heb, is wel heel zorgvuldig 
bij de oplevering. Iets wat bijvoorbeeld misging 
tijdens de 1e fase is de aansluiting voor elektrisch 
koken en koken op inductie. Dit zat niet in het 
pakket bij huizen die geen nieuwe keuken kregen. 
Dat is in de 2e fase wel meegenomen, want we 
moeten  tenslotte toch een keer van het gas af. 
Ook de  huizen van de 1e fase krijgen nu nog 
zo’n aansluiting.”

Hoewel mijn stukje wijk nog niet aan de beurt is 
ben ik al wel enige malen op straat aangesproken 
als projectcommissielid en heb ik het gevoel 
dat mijn buurtbewoners het wel prettig vinden 
dat dat kan buiten Wierden Borgen om. Mensen 
spreekt zich wat gemakkelijker uit. Herken je dat?
“Ja, het is makkelijker om via een commissielid te 
communiceren. Ik ontving bijvoorbeeld signalen 
dat de communicatie van Lenferink en Wierden 
en Borgen beter kan. In de vergaderingen hebben 
we toen bijvoorbeeld gesproken over de soms 
onduidelijke planning; dat mensen vrij nemen 
voor de werkzaamheden en dat er dan niemand 
komt. Dat punt is uitgebreid besproken. 

Gaat dat nu beter? 
Dat weet ik niet, maar er komen geen nieuwe 
signalen meer binnen.

Heb je voorbeelden van reacties van 
buurtbewoners op het hele project.
Er zijn altijd mensen die er meer last van 
hebben dan anderen. Hier woont bijvoorbeeld 
iemand die, met een hele goede reden, liever 
geen mensen over de vloer heeft en daar erg veel 
moeite mee had. En er zijn vast meer mensen 
die er moeite mee hebben, maar ik ben geen 
maatschappelijk werker en zie niet alles. Ik moet 
wel zeggen dat Lenferink daar heel goed mee 
omgaat. Ze komen dan ook wel bij mij en dan 
gaan we samen naar de betreffende persoon.

 Daar zijn ze wel heel goed in. Het is natuurlijk 
wel een grote operatie, vooral bij mensen die 
ook een nieuwe keuken, wc en badkamer krijgen. 
Dat heeft wel impact op je privacy. Maar ik vind 
zelf wel dat het heel goed gaat en ook steeds 
beter. Er wordt goed geleerd van eerdere fouten.

Wat zou je de bewoners willen meegeven bij wie 
de werkzaamheden nog moeten beginnen?
Waar ik prettig gebruik van heb gemaakt is 
de strippenkaart. Ik heb ze bijvoorbeeld laten 
schilderen in de hal. Als je dan zelf doet wat je 
kunt, zoals in mijn geval schuren en afplakken, 
dan kan het prima uit.

“Ik ben nog niet aan de beurt, maar wat ik zelf 
goed voor ogen houd is dat de onderdelen van 
de verbouwing relatief kort duren. Het grootste 
deel van de tijd gebeurt er, denk ik, niks. De keuken 
en badkamer buiten beschouwing gelaten. 
Er zo over denken maakt het overzichtelijker 
voor jezelf en dat geeft rust. En wat zijn nou 
2 maanden, denk ik dan maar.”

TIP van de projectcommissie

  Lees wel goed wat je allemaal 
per post binnen krijgt, dan kom 
je niet voor verassingen te staan.

Maak kennis met de projectcommissie

Hoe meld ik mijn zonnepanelen aan?
Op uw woning liggen zes zonnepanelen. 
Deze kunt u zelf registreren. Hoe u dat kunt 
doen leest u hieronder. Een uitgebreide 
handleiding vindt u in de opleverbrochure.

1.  Registreer uw zonnepanelen binnen 2 weken 
op www.energieleveren.nl. 

2.  Gebruik onderstaande informatie bij de 
registratie:
•  er liggen 6 zonnepanelen op uw dak 

met elk een Wp van 320 Watt
• uw omvormer heeft een Wp van 2.000 watt

3.  Na registratie krijgt u een bevestigingsbrief 
van uw netbeheerder

Omvormer:
Merk omvormer : Growatt
Type omvormer : 2000-2
Vermogen omvormer : 2000 kiloWatt (kW)

Komt u er niet uit, neem dan contact 
op met uw woonconsulenten 
Jelmer de Vries of Benno Jacobs.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Met de bewonersapp van Lenferink bent u goed voorbereid. Alle informatie 
rondom uw woning is met deze map binnen handbereik: van opnamerapport 
tot planning en nieuwsupdates. Met de app mist u geen enkele informatie, dus 
meldt u zo snel mogelijk aan. U vindt de Lenferink bewonerscommunicatie app 
in de App Store/Google Play Store door te zoeken op: 
lenferink bewonerscommunicatie

Download de 
bewonersapp

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Met de bewonersapp van Lenferink bent u goed voorbereid. Alle informatie 
rondom uw woning is met deze map binnen handbereik: van opnamerapport 
tot planning en nieuwsupdates. Met de app mist u geen enkele informatie, dus 
meldt u zo snel mogelijk aan. U vindt de Lenferink bewonerscommunicatie app 

Ventilatiekanalen 
schoonmaken
De bestaande ventilatiekanalen in uw 
woning zijn toe aan een schoonmaakbeurt. 
Begin volgend jaar benadert Feenstra de 
huurders van de eerste 50 woningen om 
een afspraak in te plannen.

De asbestplaat in de berging blijft 
zitten, is dit gevaarlijk?

Nee, dit is niet gevaarlijk. Wij zetten een stevige 
houten plaat voor de asbestplaat. Hierdoor is 
de asbestplaat goed beschermd. Door deze 
 bescherming is het niet mogelijk de asbestplaat 
per ongeluk te beschadigen. Wilt u meer weten 
over asbest in uw woning? Kijk dan eens op 
www.wierdenenborgen.nl/asbest.

Even aan 
Wierden en Borgen 
vragen


