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Geachte ...,
In oktober hebben wij met u gesproken over de toekomst van uw woning en wijk. Wij vonden het prettig om
met u in gesprek te gaan en we hebben veel informatie opgehaald. Voor ons betekent dit dat er een goede
basis aan informatie ligt om hiermee aan de slag te gaan. In deze brief geven wij een samenvatting van de
bewonersbijeenkomst.
Doel van de avond
Het doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan met elkaar. Hoe kijkt u als huurder naar de toekomst, hoe beoordeelt u uw eigen woning en welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst.
Alle feiten op een rij
Tijdens de bijeenkomst heeft u een “momentopname van uw woning” gekregen. Hierin staat alle informatie
over uw woning die bij Mercatus op dit moment bekend is. Naast algemene gegevens over uw woning zoals
bouwjaar wordt ook de technische staat van uw woning aangegeven en welke onderhoudsvarianten er mogelijk zijn. Per blok woningen kan het aantal varianten verschillen.
Onderhoudsvarianten voor de woning
Onderhouden
De woning gaat weer minimaal 10 jaar mee.
(geen grote veranderingen)
Renoveren
De woning wordt weer naar de huidige standaard gebracht en gaat
minimaal 25 jaar mee.
Sloop & nieuwbouw
Het onderhoud wordt aangepast aan de slooptermijn.
Groepsgesprek
In het groepsgesprek hebben we de kwaliteiten, verbeterpunten en toekomstperspectief van de woning en
wijk besproken. In de bijlage staat wat we bij u en uw buren aan informatie hebben opgehaald.
Hoe gaan we nu verder?
Er is een enthousiaste groep van 19 huurders die de huurderswerkgroep vormt. Zij kijken en overleggen met
ons of we de juiste stappen nemen. In november en december gaan we een groot aantal bewoners opnieuw
uitnodigen voor vervolggesprekken. Dan gaan we het hebben over de onderhoudsvarianten, welke heeft uw
voorkeur en waarom? Krijgt u een uitnodiging? kom want ook uw mening telt!
Vragen, suggesties of opmerkingen?
Was u niet aanwezig bij de bijeenkomst of heeft u vragen? Kijk op de website van Mercatus
(klik op ‘ik ben huurder, huurdersparticipatie, Botenbuurt). Alle informatie is hier op terug te vinden.
Samen met u en de huurderswerkgroep gaan we voor de juiste aanpak van uw woning voor nu en in de
toekomst.
Met vriendelijke groeten,
Mercatus

Deze brief is opgemaakt in een geautomatiseerd proces en is daarom niet ondertekend.

Planning
Welke stappen nemen we en wanneer

De planning

Terugkoppeling:
 Het verslag, de samenvatting van de bijeenkomsten.

Oktober 2017

1e bijeenkomst Huurderswerkgroep
 Bespreken van de eerste bevindingen.
 Wat gebeurt er met de actiepunten?
 Vanaf oktober tot en met maart 2018 komt de huurderswerkgroep circa 3-4
keer bij elkaar.

Oktober 2017

Vervolggesprekken met bewoners
 Vervolg onderzoek naar de woonbehoefte & wensen.
 Voorkeur varianten bespreken.

November - december

Voorlopig voorstel

Januari – februari 2018

Bewoners informeren over besluit

April 2017

Verslag van 3 oktober 2017
KWALITEITEN, VERBETERPUNTEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF.
Cornelis Dirkszstraat 9 t/m 37 (o), Koggestraat 2 t/m 32 (e), Zuiderkade 8,10,11, Cornelis Dirkszplein 2,6, Cornelis Dirkszstraat 3,7, Botterstraat 19 t/m 69 (o), Jolstraat 1,3,7,9, Tjalkstraat 5
Kwaliteiten:
- Mooi huis, de indeling en ligging is prima.
- Heerlijke tuin.
- Vrij uitzicht
- Blij met de woning en de buurt.
- De plek is super, dichtbij het centrum en de winkels.
Verbeterpunten:
- Dubbelglas aanbrengen.
de
- 2 toilet mist.
- Geen elektra in de schuur.
- Stucwerk van muren en plafond laat los.
- Hang- en sluitwerk is slecht.
- Vocht, tocht en schimmel in de woning.
- Te weinig elektra groepen in de woning.
- Totaal geen isolatie in de woning.
- Bijkeuken graag isoleren.
- Ramen, deuren en kozijnen vervangen.
- Vaste zoldertrap plaatsen
- Stoep bij de voordeur aanpassen.
- Hoge energierekening.
- Houtenvloeren in de woonkamer.
- Badkamer is klein.
- Oude put in de tuin verwijderen.
- Veel overlast van slakken.
- Tuinen, achterpad erg vochtig.
Toekomstperspectief:
- Nieuwe grotere woningen bouwen.
- Blijven wonen waar ik nu woon ook over 10 jaar.
- Het liefst een kleiner huisje in de buurt met een tuintje.
- Ingeschreven staan voor iets anders gelijkvloers.

