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Bericht van de projectcommissie  

Oproep aan de huurders 
van fase 8, 9 en 10 
De projectcommissie Oosterhoogebrug 
 bestaat uit 7 bewoners uit de wijk, 
 medewerkers van Wierden en Borgen 
en medewerkersvanLenferink.Samen
 overleggen wij ongeveer één keer per 
maand overdestandvanzakenvande
renovatievanonzewoningen.

Wij wonen allemaal in fase 1 t/m 7. Deze fases 
zijn bijna klaar. Om ook in de volgende fases 
(8 t/m 10) een vinger aan de pols te kunnen 
 houden, zoeken wij voor de resterende tijd van  
het project 2 of 3 extra leden. Als deelnemer 
van de projectcommissie ben je spreekbuis namens 
dat betreffende deel van de Orchideestraat.   

Wil je een steentje bijdragen aan dit project? 
Of wil je eerst graag meer informatie? Neem 
dan contact op met:

Jelmer de Vries (Wierden en Borgen)  
(050) 402 37 50 
Wilma Thurkow (Bewonerscommissie)
06 10 15 94 03, of 
Svaraj Verheul (Bewonerscommissie)   
06 13 28 05 16 

Namens de bewoners in de projectcommissie, 

Svaraj Verheul & Wilma Thurkow 

 

Voorjeligtdelaatstewoonupdatevoordezomerperiode.IndezeWoonupdate 
informerenwijjeoveronderhoudswerkzaamhedenendeverduurzamingvan220
woningenaandeSpeenkruid-enOrchideestraatindewijkOosterhoogebrug.Wehopen
metdezewoonupdateookalvasteenaantalvragentebeantwoordendielevenindewijk.
Voornuwensenwejullieallemaaleenmooiezomertoeengraagtotsnel. 



Woningverbeteringsvoorstel uitleg 
Tijdens de keukentafelgesprekken nemen wij 
metjedoorwelkewerkzaamhedenwegaanuit-
voeren,zodatjeweetwatjekuntverwachten.

Daarnaast nemen wij het woningverbeterings-
voorstel met je door. In dit voorstel staat welke 
werkzaamheden wij gaan uitvoeren om jouw 
woning te verbeteren. Je kunt denken aan 
spouwmuurisolatie, HR ++ glas en zonnepanelen 
bijvoorbeeld. Ook spreken wij af dat je voor deze 
(verbeterings-)werkzaamheden een vergoeding  
ontvangt en hoeveel dat is. Alle andere werk-
zaamheden vallen niet onder deze vergoeding.  

 
Alles wat niet valt onder verbetering valt onder 
onderhoud. Hierover is in de wet afgesproken 
dat je als huurder ons in staat moet stellen om 
onderhoud te plegen aan de woning. Om die 
reden is hier geen extra vergoeding voor.  
 
We snappen dat dit nog wel eens tot verwarring 
kan leiden. Mocht je hier vragen over hebben 
zoek ons ( Jelmer en Martin Jan) dan vooral op.  
We beantwoorden graag jouw vraag hierover. 
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Onderhoudswerkzaamheden

Verduurzaming

Je krijgt overal dubbel glas (HR++). 
We vervangen draairamen en 
plaatsen ventilatieroosters

De woning krijgt 
6 zonnepanelen

Een geïsoleerde 
voorzetwand in de 
berging (bij 4 van de 
6 woningtypes)

Je krijgt een nieuwe, 
geïsoleerde voordeur

Vloerisolatie op de 
begane grond. 
We vervangen het 
vloerluik en maken 
gaten in de vloer bij 
de meterkast dicht

Isolatie van 
metselwerk gevels

Vervangen douche

Vervangen vlizotrap

Vervangen toilet

Vervangen CV-Ketel

Nieuwe groepenkast 
met 6 groepen

Vervangen regenpijpen

Aanbrengen 
rookmelders

Dakisolatie aan 
de binnenkant 
van de woning 
(niet in de berging)

Houten buitengevels 
vervangen voor kunststof 
en isolatiewerkzaamheden 
van buiten uit

Vervangen dakraam

Onderhoudswerkzaamheden

Verduurzaming

U krijgt overal dubbel glas (HR++). 
We vervangen draairamen en 
plaatsen ventilatieroosters

Uw woning krijgt 
6 zonnepanelen

Een geïsoleerde 
voorzetwand in de 
berging (bij 4 van de 
6 woningtypes)

U krijg een nieuwe, 
geïsoleerde voordeur

Vloerisolatie op de 
begane grond. 
We vervangen het 
vloerluik en maken 
gaten in de vloer bij 
de meterkast dicht

Isolatie van 
metselwerk gevels

Vervangen douche

Vervangen vlizotrap

Vervangen toilet

Vervangen CV-Ketel

Nieuwe groepenkast 
met 6 groepen

Vervangen regenpijpen

Aanbrengen 
rookmelders

Dakisolatie aan 
de binnenkant 
van de woning 
(niet in de berging)

Houten buitengevels 
vervangen voor kunststof 
en Isolatiewerkzaamheden 
van buiten uit.

Vervangen dakraam

Blijf op de hoogte!  
Volg het project online.
Wil je het project op de voet volgen en updates in je mailbox ontvangen?  
Ga naarwierdenenborgen.nl/projectoverzicht/oosterhoogebrug
en schrijf je in voor de digitale updates.
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Lenferinkgaatverlaagde 
plafonds herstellen 
 
In sommige woningen zitten verlaagde plafonds. 
We verwijderen deze plafonds om de werk-
zaamheden uit te kunnen voeren. De verlaagde 
plafonds zijn een Zelf Aangebrachte Voorziening. 
Dat is door de bewoners zelf aangebracht of 
overgenomen bij het aanvaarden van de woning. 
De afspraak is dat je deze zelf weer terugplaatst. 
Dit gaf zoveel problemen dat we hebben besloten 
dat Lenferink ze toch gaat herstellen.  

 
Herstel van plafonds als er  
ruimte is in de planning 
Dat kan in sommige gevallen een tijd duren.  
Het is namelijk extra werk, waar vooraf geen 
 rekening mee is gehouden. Deze tijd wordt 
niet vergoed vanuit ons sociaal plan, omdat 
het terugplaatsen eigenlijk al een vergoeding 
op zich is. We snappen dat het vervelend is 
als je daar lang op moet wachten. We hopen 
met deze uitleg duidelijkheid te hebben 
 gegeven waarom het soms zo lang duurt.  
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Planning
 
Op dit moment starten we op tijd in de geplande 
woningen. Maar, zoals waarschijnlijk bekend, is 
er in de hele bouwsector een groot tekort aan 
personeel. Dit maakt dat we vaak, ondanks deze 
goede start, toch tegen beperkingen aanlopen 
waardoor we de uiteindelijke planning in de woning 
niet altijd halen. We hopen op je begrip hiervoor.  

We starten voor de bouwvakantie geen nieuwe 
woningen meer op. Zo kunnen we afronden 
wat er nog openstaat en na de vakantie met 
een schone lei beginnen. Dan starten we met 
de laatste fase en ook met de woningen die we 
eerder nog niet (helemaal) konden doen.  

Vloerisolatie  
Na de zomer gaan we starten met de vloerisolatie. 
De eerste metingen geven een wisselend beeld. 
Sommige woningen zijn erg nat en anderen 
kurkdroog. Hierdoor moeten we per woning  
vaststellen wat de beste manier van isoleren is. 
Deze onderzoeken starten na de zomervakantie 
en indien mogelijk worden dan de voorbereidingen 
getroffen om de isolatie uit te kunnen voeren.  

Oproep 
We hebben inmiddels iedereen in de wijk  
meerdere keren geprobeerd te bereiken.  
Is je woning nog niet gerenoveerd en hebben 
wij je nog niet kunnen bereiken? Neem dan 
contact op met Wierden en Borgen voor het 
inplannen van een afspraak. 



 

Vragen en tips? 
Heb je een tip voor de volgende Woonupdate Oosterhoogebrug? Wij horen het graag!  
Jouw woonconsulenten Martin Jan Post en Jelmer de Vries zijn tijdens de openingstijden van  
Wierden en Borgen goed bereikbaar via de email en telefoon. 

  050 – 402 37 50
	 woonpunt@wierdenenborgen.nl
  www.wierdenenborgen.nl/projecten/oosterhoogebrug
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Projectteam Oosterhoogebrug 
In ons projectteam Oosterhoogebrug werken de volgende medewerkers: 

Zomervakantie 
De zomervakantie staat alweer “om houk van 
deur”. Dit houdt in dat de laatste volle werkdag 
voor Lenferink zal zijn op donderdag 28 juli.  
Dinsdag 23 augustus zal Lenferink weer in 
de wijk aanwezig zijn om de werkzaamheden 
op te  starten. In deze weken zijn wij als   
Wierden en Borgen uiteraard wel gewoon 
 bereikbaar als er zaken zijn die niet kunnen 
wachten tot na de bouwvak. 

Wij  
wensen  

je een fijne  
zomer!

Froukje Homans
Bewonersconsulente  

Lenferink 
 Vastgoedonderhoud

Jelmer de Vries
Woonconsulent Projecten

Gerben van der Ploeg
Uitvoerder  
Lenferink 

Vastgoedonderhoud

WietseKoezema 
Projectopzichter

Martin Jan Post
Woonconsulent Projecten

LaurensSellbach
Projectleider

Anja is inmiddels teruggekeerd naar Friesland.  
Daarvoor hebben we inmiddels vervanging in  
de persoon van Froukje Homans. Zij heeft het  
telefoon nummer van Anja overgenomen en  
ook haar emailadres kun je blijven gebruiken:  
Tel. 0628048947  | E-mail: a.smink@lenferink.nl
Daarnaast heeft zij ook een eigen emailadres:  
f.homans@lenferink.nl


