
 

 

Z.O.Z. 

 

Bewoners C117 

Aantal brieven: 54 

Contractnummer:405117195944 

datum: 26 maart 2021 

ons kenmerk: Gomb000071 

betreft: 70% akkoord renovatievoorstel 

 

 

Beste  

 

Hoera, we hebben goed nieuws! 

 

In maart 2021 ontving u van ons het renovatievoorstel. Meer dan 70% van de bewoners in uw 

complex heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat de renovatie doorgaat en dat wij starten met 

de voorbereiding. Zodra de exacte startdatum bekend is, informeren we u daarover.  

 

Niet alle akkoordverklaringen ontvangen 

Er zijn huurders die het renovatievoorstel (nog) niet hebben ingevuld. Dit kan zijn omdat men het 

vergeten is, maar het kan ook zijn dat deze huurders tegen zijn. Wij willen graag weten hoe iedereen 

tegen de plannen aankijkt. Wilt u daarom het renovatievoorstel alsnog invullen en terugsturen, als 

u dat nog niet heeft gedaan?  

 

Bent u niet akkoord? 

Wanneer u niet akkoord bent met het renovatievoorstel, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

Binnen acht weken vanaf de dagtekening van deze brief, kunt u een rechtszaak aanspannen bij 

het kantongerecht. De rechter beoordeelt dan de redelijkheid van het verbeterplan. Heeft u 

binnen deze termijn geen actie ondernomen? Dan stemt u, volgens de wet, in met de plannen en 

de bijbehorende huurverhoging. Ook moet u uw medewerking verlenen aan de uitvoering. 

 

Woningopname en planning 

De woonconsulent van Nijhuis komt samen met een collega, ongeveer vier weken voor de 

definitieve start, bij u langs om de werkzaamheden door te spreken. U ontvangt dan de 

dagkalender, met daarop de startdatum voor de binnenwerkzaamheden van uw woning en per 

dag aangegeven welke werkzaamheden er in uw woning plaatsvinden.  

  



 

 

 

Afspraak inplannen  

Wij nemen tijdig contact met u op om een afspraak met u te maken. Natuurlijk mag u zelf ook 

bellen om een de afspraak in te plannen. Wij bedanken alle bewoners die het renovatievoorstel 

hebben getekend voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij doen ons uiterste best om uw woning 

en het complex nog mooier te maken.  

 

Heeft u vragen?  

Bij vragen neemt u gerust contact met mij op. U kunt mij elke werkdag, behalve woensdag, 

bereiken via  (038) 468 01 58 of per mail: pdvries@swz.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Pieter de Vries 

senior wijkconsulent

 


