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1, Kozijn – en gevel renovatie.

Op 10 Januari is eindelijk een omgevingsvergunning verstrekt voor het vernieuwen van de gevels\kozijnen
van ons gebouw Aeckerstijn. De vergunning is verstrekt voor beide vleugels van het gebouw. De renovatie  
omvat voor dit jaar de Westvleugel. Door alle aanpassingen en de eisen van de gemeente\overheid zijn de 
kosten van het gehele project hoger geworden dan oorspronkelijk begroot, Ook de eisen van 
asbestverwijdering zijn  weer strenger geworden.

Zoals in de laatste ALV al is besloten wordt er wat geschoven binnen de MJOB en de hoofd- en sub VvE, 
waardoor het project gewoon doorgang kan vinden.

De voorbereidingen voor de gehele planning wordt nu uitgewerkt. Voor zover nu bekend wordt er een proef 
project uitgevoerd met een 4-tal woningen. De aanvang hiervan is week 16 (5 -19 April).
In week 21 (= 20 mei) start dan de gehele renovatie. De werkzaamheden zijn ongeveer als volgt;

Dag 1,  
Verwijderen radiatoren door Climate Controle Nijenhuis. Op deze dag dienen ook andere constructies te zijn 
verwijderd.
Dag 2,
Nood- en stofgevel plaatsen in de woning. Sloop gevel en asbestverwijdering. Plaatsing buiten noodgevel..
Dag 3,
Plaatsen nieuwe gevel\kozijn.
Dag 4,
Terug plaatsen radiatoren. De radiatoren kunnen niet terug geplaatst op de gevels en worden op pootjes terug 
gemonteerd. Het leidingwerk word hierop aangepast.

Binnen niet al te lange tijd wordt U op de hoogte gesteld welke woning op welke dagen worden uitgevoerd.

2, Sluitplan en sloten uitwisseling

Onlosmakelijk verbonden met de gevel renovatie is een vervanging van alle sloten en de toegang tot het 
gebouw. Bij elke nieuwe deur hoort een unieke cilinder. De bestaande radiokey's gaan vervallen en worden 
vervangen door een KEYfob.  Alle deuren in de openbare ruimtes worden van nieuwe sloten voorzien.
Door Assa Abbloy (Lips) is een volledig sluitplan uitgewerkt. Het sluitplan betreft alle woningen in het 
gebouw. Ook de buitenste automatische deur krijgt een KEYfob opener.. 

Elke eigenaar krijgt een envelop verstrekt met 3 sleutels en 3 KEYfob's. De sleutels geven toegang tot het 
gebouw, de openbare ruimtes en Uw eigen voordeur.
De vervanging van de sloten van de openbare ruimtes is gepland in week 10 en\of 11. De envelop met sleutel 
en Keyfob heeft U voor deze tijd ontvangen.
 


