
Bewoners informatie
Kozijn- en gevel renovatie flatgebouw Aeckerstijn anno 2022

 25 januari – 18 maart
Versie 2 – aanvulling

foto, eigen werk; Aeckerstijn – renovatie westgevel 29 mei 2019

Oostgevel, betreft huisnummers; 

1 t\m 19 1e etage
45 t\m 63 2e etage
89 t\m 107 3e etage
133 t\m 151 4e etage
177 t\m 195 5e etage
221 t\m 239 6e etage

Voor de inwoners van de Westgevel is dit alleen ter informatie.
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Renovatie Oostgevel

Amsterdam; Januari 2022, versie 2

Geachte eigenaar,
Met dit schrijven wil het bestuur u nader informeren over de renovatie van de 
oostgevel.

Planning
De werkzaamheden worden gestart vanaf 24 januari met voorbereidingen, zoals 
inrichting bouwterrein, plaatsen fase1 steigers en aftappen leidingsystemen van de 
verwarming aan de galerijzijde.

Het verwijderen van de radiatoren en het terug plaatsen is nu in de planning op 
datum toegevoegd. 

De sloop- en asbestverwijdering start op maandag 31 januari. 
Voor de gehele planning wordt verwezen naar de bijlage “planning”. Hierin kunt U 
ook zien wanneer er aan U woning wordt gewerkt. Mocht er door omstandigheden, 
b.v. slecht weer e.d. , niet gehesen kunnen worden, dan wordt deze dag verschoven 
naar het einde van de planning.

Bent U op de dag van de sloop niet aanwezig dan heeft het bestuur ook een sleutel 
nodig van het huidige slot. Tijdens de sloop worden als eerste de raampanelen 
verwijderd, dus hiermee is er ook toegang tot de woning. 

Uitstel of afstel van de werkzaamheden op verzoek van eigenaren is niet mogelijk.

Sleutels en beveiliging
Na het plaatsen van de nieuwe gevel en voordeur is de woning toegankelijk met de 
sleutel die nu ook gebruikt wordt voor de toegang tot de algemene deuren van het 
gebouw.
Om het plaatsen van de nieuwe cilinder mogelijk te maken heeft het bestuur een 
extra sleutel laten maken. Deze wordt na afloop veilig opgeslagen in een sleutelkluis 
van de VvE. Het is gebleken dat het handig kan zijn om hierop terug te vallen.

Wilt u dit niet, kunt u de sleutel tegen het geldende tarief overnemen, neem 
hierover contact op met Joke de Lange van het bestuur.

Het slot en de deur voldoen aan de hoogste veiligheidsklasse op het gebied van 
inbraakbeveiliging .
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In de deur is een spion aanwezig om te zien wie er voor de deur staat. Het plaatsen 
van een kierstandhouder is bij deze deuren niet mogelijk.

Er mag niet aan de deur geboord of gewijzigd worden. 

WAARSCHUWING
Laat nooit de sleutel aan de binnenzijde in het slot zitten. Het is niet mogelijk om van 
buitenaf de deur te openen als de sleutel er aan de binnenzijde inzit.

Uitvoering

De bewoner \ eigenaar zorgt voor het volgende;

1, Alle eventuele obstakels op de galerij, bloembakken, matten e.d. Verwijderen.
2, Wilt U zelf hang- en sluitwerk behouden, deze zelf verwijderen voor 7:00 uur op 
de dag van de sloopdatum van u woning.
3, Gordijnen, vitrages, jaloezieën,  en eventueel rail demonteren. 
4, tafels, stoelen, kapstokken en ander meubilair die aan de galerijgevel staan elders 
opslaan.
5, Probeer zoveel mogelijk overig huisraad af te dekken.
6, TIP!! in de loop der jaren is door schilderen of kitten het kozijn vast gaan zitten op 
het stucwerk van plafond en wanden. Bij de sloop werkzaamheden kan hierdoor het 
stucwerk loskomen.  Het lossnijden van de hoeken met een stanleymes 
kan dit voorkomen. Zie ook het plaatje, met pijlen is aangegeven welke hoeken het 
betreft.

Voorbeeld, van toepassing, voor alle hoeken van het gehele kozijn.
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7, Bent u afwezig tijdens de renovatie, zorg dat er een sleutel van de oude deur, 
TIJDIG,  bij het bestuur aanwezig is. Geef in ieder geval ook door wie eventueel een 
sleutel heeft.  De werkzaamheden gaan ook in geval van geen sleutel of informatie 
gewoon door. 

8, Tijdens de dag van de sloop, kunt U de woning niet verlaten totdat de noodgevel 
gemonteerd is, Dit zal rond 15:00 – 16:00 uur zijn. U ontvangt een sleutel van de 
nooddeur, wilt U deze sleutel in het slot achterlaten, de volgende ochtend als de 
noodgevel gedemonteerd wordt.

9, Tijdens de werkzaamheden kan de galerij geblokkeerd zijn. Verlaat de woning dan 
via de andere zijde, passeer nimmer het asbestlint en volg de aanwijzingen van het 
bouw personeel op. De opgestelde steiger omvat 3 of 4 woningen, probeer de 
woning te verlaten zonder onder de steiger door te lopen, neem de kortste weg 
eventueel via het noodtrappenhuis en 1 of 2 etages omlaag - of omhoog.

10, De elektricien van Mikron komt langs om de bekabeling tussen meterkast en 
deur te vernieuwen van de voordeurbel. Zorg dat de meterkast toegankelijk is.
Deze werkzaamheden worden door Mikron zelf met de bewoners afgestemd.

11, Houd er rekening mee dat ook leveranciers, de post, krant e.d. U woning tijdens 
werkuren niet kunnen bereiken, tijdens sloop-en asbest sanering mag er niet 
gepasseerd worden.

Parkeren
Er is al te zien welk deel van de parkeerplaatsen tijdelijk gaan vervallen. Voor de 
invalidenplekken worden nog 4 parkeerplekken gereserveerd voor de westgevel.
Verzoek aan alle bewoners om rekening te houden met  bewoners die moeilijk ter 
been zijn. 

De 2 toegangen naar de boxen worden vrijgehouden en voorzien van een afdak. Volg 
altijd de aanwijzingen op het het aanwezige bouwpersoneel of de kraanmachinist.
Als er gehesen wordt nooit onder de hijslast lopen, neem dan de andere deur. Als er 
een lint voor de deur zit, de deur niet passeren.

HWA's hemelwaterafvoeren
Er worden extra HWA's gemonteerd om de wateroverlast te verminderen c.q. op te 
lossen. Het boren van de gaten voor nieuwe putten loopt gelijk op met de planning.
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Steigers
De galerijen worden in fases in de steigers gezet. De eerste fase is als volgt;
Op 24 januari
6e etage wordt geheel van een valbeveiliging voorzien
5e etage wordt geheel in steigers gezet van nummer 195 tot 185.

De steigers worden verder regelmatig verplaatst, zie schema.
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Bijlage; bedrijven

Er zijn een aantal bedrijven betrokken bij het project.

1, Sloop- en asbestverwijdering
Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
C.T. Storkweg 21
1422 WB Uithoorn
De heer J. Goudberg
www.schijf.nl

2, Kozijnen producent, leverancier en montage
Ploeg Kozijnen
Pesataweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
De heer Arnold Wesselman
www.ploegkozijnen.nl

3, Elektrotechniek, intercom , bellen
Mikron Elektrotechniek
Staalstraat 56
1051 JP  Velsen-Noord
www.mikronbv.nl

4, Verwarming, HWA's (verwijdering en terugplaatsing radiatoren)
Brommer BV 
Smederij 12-14
1185 ZR AMSTELVEEN
020-5035030
www.brommerbv.nl

5, Klussen en overige werkzaamheden
Ilan Klusbedrijf
Baden Powellweg 119
ilan.klussen@gmail.com
t. 061799 4219
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