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Funderingsonderzoek
Provenierswijk Oost
Beste woningeigenaar,

onderzoekjefundering@urbannerdam.nl.

Het project ‘Onderzoek je fundering’ in
de Provenierswijk Oost is inmiddels
in volle gang. Er hebben twee digitale
informatieavonden plaatsgevonden. Er is
een digitale contactpersonenavond geweest.
Verschillende eigenaren hebben de eerste
offertes opgevraagd en ook al ontvangen. In
deze nieuwsbrief lees je er meer over.
Het is nog steeds mogelijk
funderingsonderzoek te laten doen met
procesbegeleiding van Urbannerdam en
subsidie van de gemeente. Heb je vragen of
wil je meedoen? Neem dan contact met ons
op. Wij helpen je graag verder.

Het volgende contactpersonenoverleg vindt
(online) plaats op 14 april, 19.00 uur Als je ons
een mailtje stuurt ontvang je de link om deel
te nemen.

Bijeenkomsten en informatieavonden
Wil je de informatie van de eerste twee
informatieavonden nog eens nalezen, kijk
dan op onze website. Daar vind je ook de
meest gestelde vragen en antwoorden.
Op woensdagavond 14 april is er een
tweede contactpersonenoverleg. Dit
overleg is bedoeld om tips en ervaringen
uit te wisselen. Alle woningeigenaren uit
Provenierswijk Oost kunnen zich aanmelden.
Wil je weten of er rond jouw woning
al stappen gezet zijn om een groep te
vormen en offertes op te vragen? Wil je
je aansluiten bij een bestaande groep of
wil je zelf het voortouw nemen bij het
vormen van een groep? Neem dan contact
met ons op door een mail te sturen naar

Voortgang
Momenteel zijn er negen groepen
gevormd waarvan vijf groepen al offertes
hebben opgevraagd. In een geval is de
subsidieberekening gemaakt. Deze groep
verwacht binnen korte tijd een keuze te
maken, waarna het onderzoek van start kan
gaan.
Daarnaast is er een aantal blokken waarbij
nog geen contact met de eigenaren heeft
plaatsgevonden. Ben jij eigenaar en heb je
nog geen contact met ons gehad? Nu kan je
nog met subsidie en onze ondersteuning en
advies het traject doorlopen. Stuur ons een
mail voor vrijblijvende informatie. Doe het
samen met je buren. Het kan snel gaan: lees
het interview met Rebin in deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Het team van Onderzoek-je-fundering,
Eva Luijendijk, Edo Gommers en Tim Kapfer

URBANNERDAM

INFORMATIE AVOND
Wil je meer weten?
Kom naar de online-bijeenkomst met
eigenaren uit de wijk op 14 april.
Stuur een mail naar
onderzoekjefundering@urbannerdam.nl
dan ontvang je de link.

WIJ KOMEN
GRAAG IN
CONTACT MET JE!
Bel of email ons via: 010-280 64 44
onderzoekjefundering@urbannerdam.nl

Interview
Rebin is eind vorig jaar in de Provenierswijk
Oost komen wonen. Toevallig viel diezelfde
week de flyer van Onderzoek je Fundering
in de bus. Rebin bezocht de eerste digitale
informatieavond. Met de kennis en
informatie die hij daar kreeg zocht hij contact
met zijn buren.
Je kende je buren nog niet goed
waarschijnlijk, omdat je er nog zo kort
woonde, ging dat makkelijk om een groep te
vormen?
Rebin: “Ja, eigenlijk ging dat vrij soepel. Ik heb
dat een beetje georganiseerd. Hoewel alle
buren hun eigen omstandigheden hebben,
hebben we met alle buren de offertes
aangevraagd. En nu ken ik mijn buren wel
gelijk goed!”

De groep heeft alle twaalf de bureaus die
KCAF gecertificeerd zijn aangeschreven
met behulp van de aanvraagtemplate van
Urbannerdam. Met behulp van Urbannerdam
is dat teruggebracht tot een shortlist van vier
offertes. KCAF certificatie is voorwaarde om
voor subsidie in aanmerking te komen.
Rebin: “Die offertes zijn ontzettend
uitgebreid en iedere offerte omschrijft de
werkzaamheden en kosten net weer anders.
Je ziet al snel door de bomen het bos niet
meer. Daarom is de procesbegeleiding van
Urbannerdam echt nodig en heel nuttig.
Onlangs hebben we via Urbannerdam ook
de subsidieberekening van de gemeente
gekregen. We verwachten binnen een maand
wel een beslissing te nemen.”
Lees het hele interview op www.onderzoekje-fundering.nl/Provenierswijk-Oost
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