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Op woensdag 6 mei is BAM Wonen gestart met het werk aan de binnenkant van de 

woningen. Bij de renovatie hanteren we nog steeds de maatregelen om het 

coronavirus te bestrijden. Dus houden we 1,5 meter afstand en wassenregelmatig 

onze handen. U leest hieronder nog een keer wat wij ook van u verwachten. Ongeveer 

drie weken voor we in uw woning beginnen, krijgt in uw startgesprek nog een keer 

uitleg over de werkzaamheden. Als laatste leest u over de perilex aansluiting en de 

mogelijkheid om te kiezen voor een verhoogd toilet.  

 

Hoe werkt BAM tijdens de coronacrisis?  

Voorop staat de gezondheid van u en de mensen die 

aan en in uw woning werken. Om uw veiligheid te 

garanderen, werken medewerkers van BAM Wonen 

alleen als ze zelf klachtenvrij zijn. Zij nemen ook altijd 

de juiste voorzorgsmaatregelen: handen wassen, geen 

handen schudden, anderhalve meter afstand houden 

en niezen in de ellenboog. 

 

Heeft u zelf gezondheidsklachten? Bel ons! 

Als u zelf of een van uw gezinsleden gezondheidsklachten heeft, dan voeren wij geen 

werkzaamheden in uw woning uit. Neemt u in dit geval contact op met BAM Wonen via 

telefoonnummer 030-630 55 35. We overleggen met u welke mogelijkheden er zijn. 

Wat als u nu klachtenvrij bent, maar op een later tijdstip niet meer? Bel ons dan ook 

direct op om uw situatie te bespreken. 

 

Alle bewoners kunnen kiezen voor een verhoogd toilet 

Wij hebben besloten dat alle bewoners de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een 

verhoogd toilet, tegen de bijbetaling van € 70. Ook als uw toilet niet wordt vervangen, 

kunt u toch kiezen voor een verhoogde WC. Wilt u deze optie? Laat het dan weten aan 

de bewonersbegeleider van BAM Wonen. 

 

Wilt u een perilex aansluiting voor 

elektrisch koken?  

U heeft de mogelijkheid om een aansluiting 
te laten aanleggen voor elektrisch koken. 
Tegen betaling van € 165 krijgt u dan een 
groep van 1x 35A. Daarbij trekt BAM 
Wonen de leiding en maakt een 
stopcontact in uw keuken. U moet dan zelf 
nog een elektrische kookplaat aanschaffen 
met een perilex stekker met een maximaal 
vermogen van 7,2W.  
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renovatie) 

Bewonerscommissie 

Mail: Bewonerscommissie-

waterkwartier@outlook.com 

Post: witte brievenbus 

Waterstraat 25 

 

Beheerder Portaal 

Spreekuur Waterkwartier 

(voor vragen die niet over de 

renovatie gaan) 

Elke woensdag van  

13.00 – 14.30 uur 

Joop Derks 

Tel. 088-7678225 

 

Dit is een uitgave van Portaal 

en BAM Wonen over de 

renovatie in de Berkelstraat 1 

t/m 39 en 41 t/m 47, 

Industrieweg 2 t/m 44, 

Niersstraat 49 t/m 85, 

Reggestraat 1 t/m 46, 

Rivierstraat 123 t/m 155, 

Schipbeekstraat 1 t/m 44 

(behalve 43) en Waterstraat 7 

t/m 45. 
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binnen werkzaamheden 
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Betaling van de opties: u krijgt een rekening van BAM Wonen 
Wanneer u gekozen heeft voor extra opties, waarvoor u extra betaalt, dan ontvangt u 
binnenkort een rekening van BAM Wonen. Wilt u zorgen voor een tijdige betaling van 
de rekening, zodat de optie uitgevoerd kan worden in uw huis.  

 

Douche mogelijkheid voor als uw badkamer wordt vervangen 

Als uw badkamer wordt vervangen, dan krijgt u de sleutel van een badkamer in een 

lege woning of kunt u gebruik maken van een nooddouche in uw woning. Alleen uw 

gezin maakt gebruik van deze douche. Na afloop maakt een professioneel 

schoonmaakbedrijf de douche schoon, voordat een volgende gebruiker ervan gebruik 

maakt. Op dit moment zijn er 3 douchewoningen: Reggestraat 18 en 35 (deze is 

nieuw) en Rivierstraat 147. 

 

Draairichting van uw 

keukendeur ná de renovatie 

werkzaamheden kan 

wijzigen 

Op verzoek van de 
bewonerscommissie wordt de 
draairichting van de 
achterdeur bij alle woningen bij 
de werkzaamheden hetzelfde 
uitgevoerd. Dit staat ook in het 
renovatievoorstel beschreven. 
Voor sommige bewoners geeft 
dit geen verandering, voor 
anderen wel. Hiernaast ziet u 
hoe de draairichting wordt. 

 

 

Wilt u afspraken met BAM Wonen op papier? Laat het weten. 

Een aantal bewoners heeft gevraagd om afspraken met BAM Wonen op papier te 

ontvangen. Denk hierbij aan afspraken over ZAV voorzieningen, zoals rolluiken, 

zonwering of iets wat u zelf heeft aangebracht wat tijdelijk weg moet tijdens de 

werkzaamheden. Dit kan, laat het weten aan de bewonersbegeleiding van BAM 

Wonen.  

 

Heeft u nog vragen, wat dan ook, neemt u dan contact op met ons! 

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, neemt u dan contact op met één van de 

contactpersonen van BAM Wonen. Het verzoek is niet met uw vragen naar de 

bewonerscommissie te gaan. Onze contactpersonen: 

 

Chester Spapens 

030 630 55 35 

chester.spapens@bam.com 

 

Arnold Kalika 

030 630 55 44 

arnold.kalika@bam.com 

 

 

Wilt u iemand van Portaal spreken? Neem u dan contact op met: 

Bep Kosse 

Bewonersbegeleider Portaal 

06 51 94 77 64 

Bep.kosse@portaal.nl  

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het projectteam van Portaal en BAM Wonen en de bewonerscommissie  
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