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In januari ontving u een brief van 3B wonen waarin wij u informeerden 

over de EPV en de nazorg. Wij zijn blij te melden dat de technische 

verzoeken zo goed als zijn afgerond. Voor een verdere uitleg en 

bediening van de technische installaties organiseren wij een online 

informatieavond. De uitnodiging voor de informatieavond ontvangt u 

apart per mail waarmee u zich kunt aanmelden. Na uw aanmelding sturen 

wij u de link voor de uitzending toe. In deze nieuwsbrief leest u een 

aantal algemene zaken én gaan wij in op verzoeken van bewoners.  

 

Bergingen 
De houten schuur bij uw woning staat op een betonnen plaat. We hebben 

verschillende meldingen gekregen van water in de schuur. De oorzaak hiervan 

hebben we met de aannemer onderzocht. De aannemer heeft besloten op de 

naden van de berging extra latten aan te brengen en het snoertje van de 

buitenlamp af te kitten. Na deze maatregelen moet de schuur zo goed als droog 

zijn. Er kan zich echter nog wel condensatie voordoen. Om dit te voorkomen 

zijn er ventilatieopeningen geplaatst in de schuur. Zorg ervoor dat de spullen in 

uw schuur deze ventilatieopeningen niet afdekken. 

 

Dakramen 
Op de zolder van uw woning is een dakraam geplaatst zodat er onderhoud kan 

worden uitgevoerd aan de buitenunit van de warmtepomp. Het dakraam is 

alleen waterdicht als deze volledig is gesloten. U kunt ventileren door het 

raamboompje op een kiertje te zetten (zie hieronder). U kunt het dakraam 

alleen volledig openzetten als er geen wind staat. Bij wind kan het dakraam 

kapotwaaien. Houdt hier rekening mee als u weggaat.  
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Bewonersidee: speelplaats op parkeerplaats 
Door enkele bewoners is het idee geopperd om van een parkeerplaats tussen de woningen een speelvoorziening 

voor kleine kinderen te maken. Volgens verschillende bewoners staan er veel parkeerplaatsen leeg en zijn er 

geen speelvoorzieningen voor kleine kinderen.  

Het aantal parkeerplaatsen is volgens een gemeentelijke norm aangelegd en kan helaas niet zomaar gewijzigd 

worden.  

 

 

Opleveren in 
coronatijd 
Een nieuwe woning is iets feestelijks 

en vieren we met nieuwe bewoners en 

omwonenden.  

Door corona was dit helaas niet 

mogelijk. 

Als de maatregelen  het toelaten, 

organiseren wij een leuke 

bijeenkomst in de buurt. Zo kunt u, 

als het al niet gebeurd is, 

kennismaken met uw buren. 

 

 
 

 

Online informatieavond 
Om uw vragen over de energieprestatievergoeding te beantwoorden 

organiseren wij op dinsdag 22 februari 2022 van 19.30 - 20.30 uur een 

online informatieavond. De uitnodiging voor de informatieavond 

ontvangt u apart per mail waarmee u zich kunt aanmelden. Na uw 

aanmelding sturen wij u de link voor de uitzending toe. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neem dan gerust 

contact op met 3B Wonen, via telefoonnummer 010 – 519 14 91. 

Klimaatmaatregelen 
Om verdroging van de bodem tegen te gaan is een belangrijke 

opdracht voor de bouw het hemelwater langer vast te houden om 

verdroging van de bodem tegen te gaan. Om die reden is er in de 

straat een extra schoonwaterriool aangelegd die het regenwater 

afvoert naar de singel bij de Coornwinderlaan. Onder de 

parkeerplaats naast Weth. Schipperstaat 32 is een waterberging 

aangebracht. Daarnaast is in de tuinen een flink stuk niet bestraat. 

Door deze maatregelen kan het voorkomen dat bij hevige regelval het 

water niet gelijk wegzakt in de grond en de tuin korte tijd blank 

staat. Door beplanting aan te brengen kan het water in de tuin sneller 

worden opgenomen. Als u besluit om de hele tuin te verharden, 

adviseren wij u om een putje aan te brengen. Dit putje mag u 

aansluiten op de hemelwaterafvoer van de schuur of de achtergevel. 

 

Vocht in kruipruimtes 

Door het niet plaatsen van drainage is de grondwaterspiegel weer 

normaal. Hierdoor kan er in de kruipruimtes water staan. U hoeft zich 

geen zorgen te maken, het water in de kruipruimte is niet schadelijk 

voor uw woning of uw interieur. De betonnen vloer op de 

beganegrond is dampdicht en geïsoleerd. Door deze maatregelen 

blijft het vocht buiten uw woning.  

 

Schoonwaterriool 

Nog niet de hele wijk is aangesloten op een schoonwaterriool. Bij 

hevige regenval kan het daarom voorkomen dat hemelwater uit 

omliggende straten door het vuilwaterriool van de  

Weth. Schipperstaat en de Coornwinderlaan stroomt. Hierdoor kan in 

uitzonderlijke situaties de riolering in uw huis een borrelend geluid 

geven. Hier hoeft u niet van te schrikken. Wij zijn met de gemeente 

in overleg om dit probleem op te lossen. 

 

Het klimaat in Nederland 

verandert. 

Soms zijn er hevige regenbuien 

met lange natte periodes en er 

is sprake van lange droge 

periodes. 

 


