
In deze Woonupdate informeren wij u over het vervolg van de onderhouds-
werkzaamheden van 29 woningen van Wierden en Borgen aan de Jordensstraat 
in Hoogkerk.
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Op 1 juni zijn we gestart met de werkzaamheden 
aan de Jordensstraat. Bouwbedrijf Tadema heeft 
de afgelopen periode hard gewerkt. Zo kregen 
een aantal woningen al een nieuwe badkamer 
en/of toilet en is in bijna iedere woning een 
nieuwe mechanische ventilatiebox geplaatst. 
Het verschil is bij de bewoners al goed te horen! 
Een mooie start op weg naar een woning die 
weer voldoet aan de eisen van deze tijd. 

We zijn  
gestart

Planning
De bouwvakantie is voorbij en bouwbedrijf 
Tadema gaat verder met de werkzaamheden. 
Bij een aantal woningen controleren we  
de riolering. Ook controleren we bij sommige 
woningen opnieuw of er asbest aanwezig is.  
De bewoners waar het om gaat zijn op de  
hoogte gebracht met een brief.

Vanaf eind september starten we bij alle  
woningen met het vervangen en repareren  
van de kozijnen. Ook starten we bij de woningen 
die een keukenrenovatie krijgen. Zoals de  
planning er nu uitziet, zijn we op wat kleine 
opleverpunten na, voor de kerst klaar met  
de werkzaamheden.



Blijf op de hoogte!  
Volg je project online.
Wilt u het project op de voet volgen en updates in uw mailbox  
ontvangen? Ga naar www.wierdenenborgen.nl/projectoverzicht/
alle-projecten-in-hoogkerk/jordensstraat-hoogkerk
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Rustwoningen
 
Bewoners ervaren de werkzaamheden  
aan de  binnenkant van hun woning vaak  
als een intensieve periode. Wij hebben  
daarom aan de Jordensstraat 38 een  
woning ingericht waar bewoners tijdens  
de werkzaamheden naartoe kunnen.  
Een plek waar je je overdag even terug  
kunt trekken. 

De rustwoning is voorzien van internet 
en televisie en een ingerichte keuken. 
Kortom, een goede plek om te werken, 
te eten of gewoon om even tot rust te komen.

Vergoedingen
Als alle werkzaamheden zijn afgerond,  
ontvangt u een vergoeding. In overleg met  
de huurdersvereniging is dit een bedrag  
van € 623,61 per woning. Als alles volgens 
planning verloopt, ontvangt u de vergoeding  
in januari 2022.
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Elke vrijdagmiddag van 13:00-15:00 is 
Wierden en Borgen aanwezig bij u in de 
straat voor een inloopspreekuur. U vindt 
ons in de bouwkeet aan het begin van de 
straat of in de rustwoning op nummer 38 
als deze vrij is.  
 
Heeft u vragen? Dan zien wij u graag. 
Natuurlijk kunt u ons ook op andere 
momenten bereiken via het Woonpunt 
van Wierden en Borgen.  
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 
(050) 402 3750 of per mail:  
woonpunt@wierdenenborgen.nl 

Inloopspreekuur 
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Wierden en Borgen heeft regelmatig  
overleg met de bewonerscommissie.  
Zij vertegenwoordigen alle huurders  
in dit project en bewaken hierin  
uw belangen.  
 
Wij vinden het belangrijk om te  
weten wat er leeft bij onze huurders  
en vinden het overleg met de  
bewonerscommissie erg waardevol. 

Bewonerscommissie



 

 

Vragen en tips? 
Heeft u een tip voor de volgende Woonupdate? Wij horen het graag!  
Als u naar aanleiding van deze nieuwbrief vragen heeft dan kunt u contact opnemen  
met Jason Rosaria (woonconsulent) via ons algemene telefoonnummer 050 - 402 3750 of  
woonpunt@wierdenenborgen.nl.

  050 – 402 3750
	 woonpunt@wierdenenborgen.nl
  www.wierdenenborgen.nl

Projectteam Jordensstraat Hoogkerk 
In ons projectteam Jordensstraat Hoogkerk werken de volgende medewerkers: 

Wietse Koezema 
(Opzichter)

Rick Tjassens
 (Projectbegeleider Tadema)

Fred Kuipers 
(Projectleider KAW)

Jason Rosaria 
(Woonconsulent)
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Gebruik mechanische ventilatie 
Is in uw woning een nieuwe mechanische 
ventilatiebox geplaatst? Dan is het natuur-
lijk wel prettig om te weten hoe dit werkt. 
Mechanische ventilatie zorgt voor afzuiging 
van de lucht.  

De afzuigpunten zitten in het toilet, de badkamer 
en de woonkamer/keuken. De box heeft een 
CO2-sensor en een vochtsensor. Samen zorgen 
deze sensoren ervoor dat de mechanische 

ventilatie meer gaat ventileren als er teveel CO2 
of vocht in de woning is. Als u bijvoorbeeld gaat 
douchen, schakelt het apparaat automatisch 
naar een hogere stand waardoor er meer 
( vochtige) lucht wordt afgezogen. Ook als er 
meer mensen in de woning zijn, schakelt hij 
tijdelijk naar een hogere stand. Zo wordt er 
altijd zo goed mogelijk geventileerd. Ook kunt u 
de mechanische ventilatie zelf met een afstands-
bediening in een hogere of lagere stand zetten. 


