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De opgeknapte gevels, de nieuwe voordeuren en de fraaie kleuren maken dat de wijk er mooi 
uitziet. In deze brief informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden.  
 
Schilderwerk en opleverpunten 
Het schilderwerk wordt weer hervat. De Toekomstgroep heeft inmiddels brieven gestuurd naar 
de betreffende adressen. Naast het schilderwerk is de Toekomstgroep bezig met het nalopen van 
opleverpunten. Heeft u de indruk dat opleverpunten zijn blijven liggen, neemt u dan contact op 
met de uitvoerder Hans Potveer of de opzichter Roger Muis van Woningbedrijf Velsen. 
 
Uitslag enquête 
Ongeveer 30% van de enquêtes zijn ingevuld en teruggestuurd, hartelijk dank daarvoor. Het geeft 
een goed beeld over hoe de werkzaamheden verlopen zijn. Uit de enquête blijkt dat men blij is 
met de zolderisolatie en de zonnepanelen. Dat het gebruik van de mechanische ventilatie, maar 
vooral ook het geluid, wennen is. Het voegwerk en het schilderwerk wordt als minder goed 
beoordeeld. Met name de achtergelaten rommel en het maken van afspraken is niet goed gegaan. 
Voor het schilderwerk geldt dat dit nog afgemaakt wordt. De komende weken is onze opzichter 
Roger Muis samen met uitvoerder Hans Potveer actief met het nalopen van de opleverpunten. 
Ook de gemelde punten uit de enquêtes hebben hierbij onze aandacht. 
 
Zonnepanelen  
Er zijn vragen gesteld over de zonnepanelen. Er bestaat twijfel over de opwekking en of het wel 
voldoende oplevert. We gaan dit monitoren. We zijn op zoek naar bewoners die hieraan mee 
willen werken. Het gaat om het maandelijks bijhouden van verbruiken en opbrengsten en vraagt 
niet veel tijd. Opgeven voor monitoring kan via: info@wbvelsen.nl met in de titel “monitoring 
Rivierenbuurt”.  
 
Gasprijs 
Uw woning is duurzamer geworden. U gaat weliswaar minder gas verbruiken, maar door de 
enorme stijging van de gasprijzen gaat u dit mogelijk niet direct terugzien in uw gasrekening. 
 
Vragen of melding maken? 
Voor vragen over de werkzaamheden mailt u naar rivierenbuurt@toekomstgroep.nl of u belt naar 
06 12437161. De Toekomstgroep mailt of belt u terug. Voor overige vragen neemt u contact op 
met Woningbedrijf Velsen (0255) 566 566. De bewonerscommissie is bereikbaar op 
bc.rivierenbuurt@hotmail.com.  
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