
   

Alkmaar, 
15-04-2021 

 

Project: 

P08650F 
 

Betreft: 

Update werkzaamheden & bewonersconsulent 
 

Referentie: 
Sam Vlessinghof 

 
 

Beste omwonende(n),  

 
De verbouwwerkzaamheden aan de modelwoning Sam Vlessinghof 45 zijn bijna afgerond, wij zullen u 

binnenkort uitnodigen om te komen kijken naar het eindresultaat. De werkzaamheden hebben wel 
langer geduurd dan verwacht en dat heeft invloed op de verbouwing van de volgende woningen.  

 
Planning  

Omdat we langer bezig zijn met woning 45 lopen wij vertraging op met de verbouwing van de 

woningen 2, 13 en 32. Daarnaast zullen wij de komende weken ook alvast woning 28  gaan 
verbouwen. In tegenstelling tot wat wij eerder hebben aangegeven worden de werkzaamheden aan 

deze woningen eind mei afgerond.  
 

Warme opnames 

Nu meer dan 80% van de bewoners van de woningen aan het Sam Vlessinghof te IJmuiden akkoord is 

gegaan met de voorgestelde energiebesparende maatregelen en de onderhoudswerkzaamheden gaan 

wij starten met de warme opnames. Hiervoor gaan wij de komende weken met u een afspraak 

inplannen. Tijdens het huisbezoek wordt het volgende met u besproken: 

 

 Wij kijken samen met u naar uw persoonlijke situatie; 

 We bespreken of u hulp nodig heeft, zoals bij het opruimen of inpakken van spullen; 

 We bespreken de eventuele opties en kleurkeuzes; 

 We bespreken ook het aanbod van de logeerwoning; 

 We bepalen de kwaliteit van de keuken en badkamer met toilet.  

 

Bewonersconsulent 
Graag introduceren wij u onze bewonersconsulent Harald ….., Harald 
gaat binnenkort met alle bewoners een afspraak inplannen voor de 
warme opnames. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan 

kunt u contact op met Harald via telefoonnummer 072 - 511 86 96  of 

stuur een email naar samvlessinghof@ooijevaar.nl.  
 

Tip: wacht u eerst het huisbezoek af. Daar worden waarschijnlijk al veel 
van uw vragen beantwoord. Ook kunt u daar zelf uw vragen stellen. 

  
Met vriendelijke groet,  

 

Ooijevaar | bevlogen bouwers 
Team Sam Vlessinghof 


