
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Aan de bewoners van VvE 1026 
Olympiaweg 94-120, Sportstraat 25-61 en Turnerstraat 12-20  
Te Amsterdam 
 
Heemskerk 17 mei 2022 
Projectnummer: 217048 
 
Geachte bewoner, 
 
In opdracht van uw VvE mogen wij - Huipen Dos Uw Vastgoed Onze Zorg –  gaan starten met de 
onderhoudswerkzaamheden aan uw wooncomplex. 
 
Wat zijn de werkzaamheden?  

- Renoveren van de schoorstenen op het dak 
- Het vervangen van de dakbedekking van de bergingsdaken 
- Het isoleren en vervangen van de dakbedekking van de woningdaken 

De werkzaamheden aan de schoorstenen gaan wij uitvoeren met behulp van een steiger welke op het dak 
om de schoorstenen heen komen te staan. 
 
Uw medewerking is belangrijk 
Een goede samenwerking met u als bewoner is belangrijk om een optimaal eindresultaat te behalen. 
 
Tijdens het renoveren van de schoorstenen kunt u door de hakwerkzaamheden enig stof- en geluidoverlast 
ervaren. Ook is het niet te voorkomen dat u enige geluidsoverlast de werkzaamheden ondervindt denkt u 
hierbij aan o.a. het opbouwen en afbreken van de steigers. Wij zullen ons uiterste best doen om de overlast 
tot een minimum te beperken en vragen u vriendelijk om uw begrip en medewerking. 
 
Planning 
De werkzaamheden zijn gedeeltelijk weersafhankelijk en starten week 23 rond 7 juni a.s. en duren 
ongeveer 17 weken, hierbij is de vakantie uitgesloten. In de week van 1 juni zullen wij gaan starten met het 
opbouwen van de steiger. 
 
Onze vakmannen lopen in herkenbare werkkleding en de werkdagen zijn van 07.00 tot 16.00 uur.  
 
Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord! 
Noemt u in uw communicatie altijd uw projectnummer 217048 u kunt uw vraag bij voorkeur  e-mailen naar: 
voorbewoners@huipen.nl Maar bellen mag natuurlijk ook, dan mag u vragen naar Marjon 06 – 57 19 93 68  
 
Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u vragen naar: 

• Teamleider is Rob Koedooder, 06-13 60 13 82 
• Dakwerkzaamheden is Aaron de Vriend, 06-83 11 90 18 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marjon  
Consulent voor Bewoners  

mailto:voorbewoners@huipen.nl

