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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 leest u meer over de zonnepanelen op uw 
dak, de nieuwe contactwoning, vergoedingen, het herstel van aardbevingsschade 
en zelf aangebrachte voorzieningen.

maart 2022

De netwerkbeheerder Enexis wil weten waar 
zonnepanelen op een dak liggen, zodat ze hier 
rekening mee kunnen houden. Daarom moeten 
nieuwe zonnepanelen worden aangemeld bij 
Enexis. Wierden en Borgen is in gesprek gegaan 
met Enexis en wij mogen de zonnepanelen voor 
u aanmelden. Dit doen wij per fase. 

U hoeft niks met de brief van Enexis te doen
Als Enexis doorheeft dat er zonnepanelen 
op een dak liggen maar deze nog niet zijn 
 aangemeld, dan krijgt u hierover een  
automatisch verstuurde brief. U hoeft  
niks met de brief van Enexis te doen.

De zonnepanelen op uw dak 
melden wij voor u aan!
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ZAV in de woning,  
wat houdt dat in?
ZAV staat voor Zelf Aangebrachte  Voor ziening/  Verandering. In veel woningen in Oosterhoogebrug 
zijn door de jaren heen aanpassingen gedaan door de bewoners. U kunt dan denken aan schroten 
op de muur, verlaagde plafonds of een extra wand in een kamer. Voor het plaatsen van de 
isolatie zitten deze aanpassingen vaak in de weg en moet Lenferink deze verwijderen.  

Wij helpen u met de verlaagde plafonds. 
De verlaagde plafonds kan Lenferink eruit  halen en 
weer voor u terugplaatsen. Deze werkzaamheden 
vallen buiten de  vergoedingenperiode. Ook moet 
u er rekening mee houden dat Lenferink deze  
werkzaamheden later uitvoert en niet tijdens de  
geplande  verbeter- en onderhoudswerkzaamheden. 

De aanpassingen moet u zelf weer 
terugplaatsen. 
Bij het terugplaatsen van de aanpassingen  
kunt u de hulp inschakelen van een vakman 
via de vakman-strippenkaart die u van ons krijgt. 
De uitvoering van deze werkzaamheden vallen 
buiten de vergoedingenperiode. 
 

Nieuwe contactwoning  
aan de Orchideestraat 170
 
De werkzaamheden verplaatsen zich steeds 
meer naar voren in de wijk. Daarom komt er 
een nieuwe contactwoning. Deze staat midden 
in de wijk aan de Orchideestraat 170. U bent 
daar  vanaf maart van harte welkom.  
Het spreekuur blijft: elke dinsdagmiddag van 
14:30 t/m 16:30 uur.

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.



Aardbevingsschade herstelt 
Lenferink met een ander team 
Bij de start van de werkzaamheden hadden 
wij nog niet alle schaderapporten die van de 
 woningen zijn gemaakt. Ook zorgt het grote 
verschil in  schades ervoor dat we dit niet 
 makkelijk mee kunnen nemen in de verbeter- en 
onderhoudswerkzaamheden. Daarom laten 
wij de  aardbevingsschade herstellen door een 
apart team vanuit Lenferink.  
 
Voordat Lenferink de aardbevingsschade komt 
herstellen, krijgt u bericht van Wierden en 
Borgen. Daarna neemt Lenferink contact met 
u op voor een startgesprek.

Vergoeding voor herstelwerkzaamheden
Vanuit de rijksoverheid krijgt u een vergoeding 
€ 685,- voor de herstelwerkzaamheden. Deze 
 vergoeding maakt Wierden en Borgen aan u 
over na afronding van de werkzaamheden.
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Vergoedingen,  
hoe zit het nou precies?
Omdat we uw woning verbeteren en 
 onder houden terwijl u er blijft wonen, 
krijgt u van Wierden en Borgen een 
 ‘thuisblijf- vergoeding’. Deze vergoeding 
krijgt u voor de tijd dat we bezig zijn met 
de werkzaamheden in uw woning. Niet alle 
werkzaamheden die we uitvoeren vallen 
onder deze vergoeding.  

De werkzaamheden die hier buiten vallen zijn: 
•  buitenwerkzaamheden.
•  terugplaatsen van zelf aangebrachte 

 veranderingen in uw woning (ZAV) zoals 
 verlaagde plafonds.

•  opleverpunten.
•  de uren van de vakman-strippenkaart die u 

krijgt van Wierden en Borgen.
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Coronamaatregelen tijdens  
de werkzaamheden
We blijven voorzichtig. Als een vakman of -vrouw 
klachten heeft blijft deze thuis. Ook schaften 
de onderaannemers apart van elkaar om  
besmettingen te voorkomen. Heeft u klachten? 
Geef het dan door aan Gerben (uitvoerder 
Lenferink). Hij maakt dan met u een nieuwe 
afspraak om de werkzaamheden uit te voeren. 

 
De ‘keukentafelgesprekken’ blijven wij 
 voeren in de contactwoning. Hiervoor  
 gebruiken we de nieuwe contactwoning aan 
de Orchideestraat 170. Daar is de ventilatie 
goed en hebben we voorbeelden bij de hand 
van onder andere de badkamertegels die u 
kunt uitzoeken.

Volg de werkzaamheden en  
communiceer met Lenferink  
via de bewonersapp!
Heeft u de bewonersapp van Lenferink al 
op uw telefoon? Naast persoonlijk contact 
en de telefoon gebruikt Lenferink ook de 
bewonersapp om met u te communiceren. 
U kunt deze app downloaden in de AppStore 
of de Playstore. Als u zoekt op Lenferink 
Bewonersapp, vindt u hem meteen.
 
Om uw eigen woning te volgen krijgt u een code 
van Lenferink in de brievenbus.

 
 
 
 
Hulp nodig?
Komt u er niet helemaal uit met het installeren? 
Dan kunt u contact opnemen met Anja Smink, 
bewonersconsulente van Lenferink via 
06-28048947

Uitnodiging Meet & Eat 

Op woensdag 16 maart trakteert Lenferink  
de hele wijk op een portie kibbeling of haring.  

Hiervoor krijgt u een tegoedbon in de brievenbus. 

De viskraam staat van 12.00 tot 14.00 uur  
ter hoogte van Orchideestraat 185.

We hopen u dan te zien!
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Aangepaste planning
 
De planning voor de komende fases is aangepast.
Fase 5 is begin februari gestart. Dit is een maand 
later dan gepland. Dit komt door de vertraging 
die we hebben opgelopen in fase 3 en 4 van het 
project. Hierdoor starten ook de komende fases 
later. Ook hebben we, samen met Lenferink, 
gekozen om aan het einde van elke fase een 
week de tijd te nemen om alles af te handelen.  

 
Zo kunnen we de opleverpunten voor iedereen 
zo snel mogelijk afronden. Hiermee proberen we 
open eindjes te voorkomen.  
 
In het overzicht staat de nieuwe planning. 
Voordat we bij u aan de slag gaan, krijgt u hierover 
bericht. Daarna komt Gerben, (uitvoerder 
Lenferink) bij u langs voor een startgesprek.

*planning onder voorbehoud 
De planning is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van rustwoningen, flora 
en fauna en beschikbaarheid van materialen. De genoemde maanden geven een indicatie.

 Fase 1 afgerond
 Fase 2 afgerond
 Fase 3 afgerond
 Fase 4 afgerond

 
 Fase 5

begin februari – midden maart

 Fase 6
begin – eind maart 

 Fase 7
halverwege maart – eind mei 

 Fase 8
begin mei – begin juni 

 Fase 9
eind mei – eind juli 

 Fase 10
begin juli – eind oktober 

Contactwoning 
(Orchideestraat 170)



 

Vragen en tips? 
Heeft u een tip voor de volgende Woonupdate Oosterhoogebrug? Wij horen het graag!  
Uw 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 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: 

Anja Smink
Bewonersconsulente  

Lenferink Vastgoedonderhoud

Jelmer de Vries
Woonconsulent  

Projecten

Martin Jan Post
Woonconsulent Projecten 

Wierden en Borgen

Laurens Sellbach
Projectleider

Graag stellen wij twee nieuwe collega’s aan u voor:

Wietse Koezema 
Projectopzichter

Gerben van der Ploeg
Uitvoerder

Lenferink Vastgoedonderhoud


