Augustus 2022

BESTE BEWONER,
Zoals je inmiddels weet zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van het groot-onderhoud
dat hoogstwaarschijnlijk vanaf het najaar plaats gaat vinden in jouw wooncomplex. Met deze
nieuwsbrief, die we iedere drie maanden sturen, houden we je op de hoogte.

TREFCENTRUM
Halverwege oktober zal aannemer HEMUBO starten met de werkzaamheden. Ruim voor de start
beginnen wij met de voorbereidingen hiervan. Zo zal HEMUBO porto-cabins, bouwhekken en
dergelijke gaan plaatsen op het terrein. Ook beginnen we in oktober met het ombouwen van het
trefcentrum. Je ziet het trefcentrum als je de Hof opkomt aan de linkerkant. Op de bovenste etage
realiseren wij studieruimte die je kunt gebruiken tijdens het onderhoud op jouw verdieping. Van de
benedenverdieping maken wij een gemeenschappelijke ruimte die je kunt gebruiken als er in jouw
huis gewerkt wordt.

BRANDVEILIGHEID
Wij merken dat het steeds beter gaat met het leeghouden van de gangen. Dank daarvoor, hier zijn we
erg blij mee.
DUWO vindt het belangrijk om voor jou een veilige woonsituatie te creëren. Daarom staan Bert en
Pieter met regelmaat voor de deur om een brandveiligheidsronde te doen. Er is nog een belangrijk
aandachtspunt: de vele draden die nu kriskras door elkaar lopen. Dit is erg onveilig. Bovendien
moeten bij de start van het onderhoud alle draden weg zijn.
Wij verzoeken je om samen met je medebewoners te kijken naar draden en snoeren die niet gebruikt
worden en die te verwijderen. Je kunt binnenkort opnieuw bezoek verwachten van Bert en Pieter om
deze draden in samenspraak met jullie te verwijderen.

INFORMATIEAVOND
Graag wil aannemer HEMUBO de onderhoudsplannen aan jullie presenteren. Wij zijn van plan een
bijeenkomst te organiseren in het Trefpunt waar jullie alles te weten komen over de werkzaamheden
en hoe deze werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Ook zullen wij uitleggen wat wij van jullie
verwachten en wat je van ons kan verwachten gedurende deze periode. Een uitnodiging zal spoedig
in jullie mailbox verschijnen.

ALLE INFORMATIE OP DE WEBSITE
DUWO heeft speciaal voor het groot-onderhoud een weblink aangemaakt waar je de gestuurde
nieuwsbrieven en de meest gestelde vragen kunnen terugvinden: https://www.duwo.nl/groot-onderhoudkrakeelhof/

