
Bouwbedrijf Tadema startte een aantal maanden geleden met de werkzaamheden  
bij u in de straat. Ze begonnen met de werkzaamheden aan de binnenkant van de 
woningen. Inmiddels zijn ze ook druk bezig met de buitenkant van de woningen.

In gesprekken met u en de bewonerscommissie 
blijkt dat er toch nog onduidelijkheid is over de 
werkzaamheden, de planning en bij wie u met 
vragen terecht kunt. Om deze onduidelijkheid 
weg te nemen hebben we in het bouwteam 

 nieuwe afspraken gemaakt. Deze bespraken 
we ook met de bewonerscommissie. In deze 
woonupdate leest u welke afspraken dit zijn en 
hoe we samen verder gaan.
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Keukentafelgesprekken
Voor de start van de werkzaamheden kwam 
onze Woonconsulent Projecten Jason Rosaria  
bij u langs. Hij besprak met u de globale planning 
en de  werkzaamheden. Ook gaf hij aan dat 
Tadema u vooraf informeert over de exacte 
startdatum en wat dat voor u betekent. Hiervan 
heeft u na afloop een verslag ontvangen. 

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.

extra
editie

Communicatie
Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren. 
Daarom kiezen wij ervoor om de communicatie 
over de werkzaamheden bij de aannemer neer te 
leggen. Zo blijven de lijntjes zo kort mogelijk.  
 
Dit betekent voor u dat u voor vragen of het melden 
van een klacht contact kunt opnemen met Sjoerd. 
Sjoerd is van maandag tot en met donderdag tussen 
8:00 uur en 12:30 uur aanwezig.  
 
Is uw vraag dringend en is Sjoerd niet aanwezig?  
Dan kunt u contact opnemen met Rick Tjassens.  
Hij is Projectleider bij Tadema. Komt u er echt niet  
uit met Tadema, dan kunt u contact opnemen  
Ralph (opzichter Wierden en Borgen). 

Voor vragen over vergoedingen, rustwoningen etc., 
kunt u contact opnemen met onze Woonconsulenten 
Projecten Jason en Ellen. Elke maandag is een van 
hen aanwezig in de bouwkeet tussen 13:00 uur en 
14:30 uur. 



 

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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Wat kunt u verwachten  
tijdens de werkzaamheden
 

Tijdens het keukentafelgesprek is met u 
de globale planning doorgenomen. Om de 
planning voor u nog duidelijker te maken, 
ontvangt u binnenkort van Tadema een 
exacte planning. Hierin staat precies wanneer 
we starten en wanneer we klaar zijn. 

Sommige werkzaamheden vinden niet 
 tegelijkertijd plaats. De kozijnen worden 
 bijvoorbeeld op een ander moment vervangen 
dan bijvoorbeeld de keuken, badkamer en 
het toilet. Hierdoor ontstaan er verschillende 
 bouwstromen. Per bouwstroom ontvangt u een 
start- en einddatum. Wanneer een onderdeel 
klaar is, komen Sjoerd (uitvoerder Tadema) en 
Ralph (opzichter Wierden en Borgen) bij u langs 
voor de oplevering. Is er nog een opleverpunt? 
Dan maken ze een afspraak met u om dit zo 
spoedig mogelijk op te lossen. 
 
Ongeveer twee weken voor de start van de 
 werkzaamheden maakt Sjoerd een afspraak 
met u om alles door te nemen.  
 
 

 

Als er binnen deze twee weken iets in de planning 
wijzigt (bijvoorbeeld door ziekte of niet geleverde 
materialen), dan neemt hij persoonlijk contact 
met u op.  
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Om meer aanwezig te zijn in de wijk en u beter te informeren, is het projectteam 
gewijzigd en aangevuld:
 
•  Ralph van Erkel (opzichter Wierden en Borgen) vervangt Wietse Koezema

•  Sjoerd Kajuiter (uitvoerder Tadema) is toegevoegd aan het team. Hij is verantwoordelijk voor de  
werkzaamheden van Tadema, de communicatie met u en de afstemming met de onderaannemers. 

 
•  Ellen Westra (Woonconsulent Projecten) is toegevoegd aan het team.  

Zij begeleidt u vanuit Wierden en Borgen samen met Jason Rosaria. 

Bereikbaarheid en contactgegevens
Uitvoerder Sjoerd Kajuiter, Tadema: 06 – 53 11 08 07 (ma/di/wo/do morgen) 

Projectleider Rick Tjassens, Tadema: 050 – 527 66 77 

Opzichter Ralph van Erkel, Wierden en Borgen: 06 – 13 51 02 69 (ma t/m do)

Woonconsulent Projecten Ellen Westra en  
Jason Rosaria, Wierden en Borgen: 050 – 402 37 50

Aanwezigheid Tadema 
en Wierden en Borgen
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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 of Ellen Westra (Woonconsulenten) via ons algemene telefoonnummer 050 - 402 3750  
of woonpunt@wierdenenborgen.nl.

  050 – 402 3750
	 woonpunt@wierdenenborgen.nl
  www.wierdenenborgen.nl
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Inloopspreekuur 
Elke maandagmiddag van 13:00-14:30  
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.  
 
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 


