
 
Samen thuis in de buurt

Het groot onderhoud van de Pilot – Savornin Lohmanstraat is bijna klaar. De binnen-
kant van de woningen zijn nog klaar voor de kerst. In januari gaan we verder met de 
werkzaamheden aan de buitenkant van de flats. Lees hier over de pilot, de ervaringen 
van bewoners, leuke feitjes en meer.
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Ervaringen van bewoners
Over het algemeen zijn bewoners tevreden over hun 
flat en woning na het groot onderhoud. Bewoners 
zijn erg enthousiast over de ruime nieuwe balkons!
Maar we horen ook dat het zware tijd is. Als het 
groot onderhoud gedaan is, moeten bewoners zelf 
ook nog aan de slag; gordijnen ophangen, soms 
een nieuw vloertje leggen. Er zijn ook mensen die 
het aangrijpen om zelf meteen de gehele woning 
op te frissen. Al met al een hele beproeving voor de 
huurders.

In de portiekflats hebben de huurders het gevoel dat 
ze terugkomen in een bouwput. En dat is ook wel 
een beetje zo. De algemene ruimten zijn klein, de 
flat staat geheel in de steigers, en overal wordt nog 
gewerkt. Hierdoor ervaren bewoners het thuiskomen 
in de portiekwoning wel even anders. Maar ook daar 
kunnen bewoners als al het werk gedaan is, weer 
comfortabel wonen. 

Hoe gaan we verder?
Nu de pilot in de Savornin Lohmanstraat bijna is 
afgerond, gaan we verder met het voorbereiden van 
de volgende fase(s). We nemen eerst even de tijd 
om de pilot goed te evalueren. We kijken naar waar 
het goed ging en waar het nog beter kan. Dit nemen 
we mee in de plannen voor de volgende fase. Daar-
na starten we met de volgende fases. We kunnen op 
dit moment nog niet precies zeggen waar en 
wanneer we gaan starten. We vragen nog even om 
uw geduld. We laten het u weten zodra dat kan.

   English translation is available at www.dewoningstichting.nl



Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en veel geluk in het nieuwe jaar! 

Enkele feitjes over de 50 woningen

• 48 mensen zeiden JA tegen de plannen,  
  1 bewoner was tegen en 1 onbereikbaar. 

• De flats zijn verduurzaamd naar een A-label

• We hebben 280 zonnepanelen gelegd,  
  94 lampen vervangen door ledlampen en 
  150 waterbesparende kranen aangebracht.
 
• 27 bewoners kozen voor een aparte 
  wasmachineruimte.

• 3 bewoners bleven in hun woning tijdens het
  onderhoud, 27 bewoners verhuisden naar een 
  wisselwoning en 13 naar kennissen of familie.

• 3 portiekwoningen zijn verbouwd naar een 
  studio. 

•  1 op 3 bewoners gebruikt de Nude munten 
   om elkaar te helpen

Lieselotte maakt schilderij over het 
groot onderhoud 
Bewoonster van de Savornin Lohanstraat, Lieselotte 
de Witte, geeft een schilderij aan de directeur van 
de Woningstichting, Annelies Barnard. Als dank voor 
al het werk dat is gedaan aan haar woning en de 
andere woningen in de Savornin Lohmanstraat. Het 
schilderij heeft als titel ‘Renovatie’. Lieselotte maakte 
het in haar wisselwoning. 
Het schilderij laat haar woning zien voor en na de 
renovatie. Aan de linkerkant van het schilderij heeft 
ze een roze huis geschilderd. Haar oude huis op de 
kop (want het proces zet even alles op de kop). De 
kleur roze staat voor de liefde voor diegene in haar 
huis. De cirkel in het midden is het groot onderhoud. 
Het zwarte gat verbeeldt dat je niet weet hoe het 
allemaal gaat en wat het eindresultaat zal zijn. Aan 
de rechterkant, het huis na groot onderhoud geschil-
derd. Warm en geïsoleerd. 
“Wij geven het schilderij een mooi plekje in ons 
woontrefpunt zodat onze bezoekers hier ook van 
kunnen meegenieten” zegt Annelies Barnard. 

Contactgegevens 
Heeft u een vraag voor de Woningstiching? 
Neem dan contact op met
- Jacqueline Annema, Woonconsulent
  mail: ja@dewoningstichting.nl / tel: 06–22 92 02 16
- Jan Willem Biere, Buurtbeheerder  
  mail: jwb@dewoningstichting.nl / tel: 06–53 71 68 49
- Arie van Holland, Opzichter, 
  mail: avh@dewoningstichting / tel: 06 - 22 80 87 03

Voor reparaties belt u ons gratis nummer 0800 0317.

Pakjesavond 
In de week van 4 december hebben we alle bewoners 
die met groot onderhoud te maken hadden een pakje 
van Sinterklaas gebracht. Bewoners die niet thuis 
waren, konden hun pakje ophalen in het huis van de 
wijk. Het Kookaltelier maakte dit lekkere presentje 
voor pakjesavond en pakte het mooi in. Leuk om te 
geven, lekker om te krijgen!
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