
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Aan de bewoners van: Jacob Gilleshof, complex 1004 
 
 
 
 
 
 

  

Nieuwsbrief Jacob Gilleshof 
 
Datum: januari 2020 
 

 
Beste bewoners, 
 
Het project op het Jacob Gilleshof is voor de meesten van u zo goed als afgerond. Bij enkele 
bewoners vernieuwen we deze maand nog de keuken, badkamer en/of het toilet. In deze brief leest u 
meer over de huurverhoging en uitbetaling van de ongeriefvergoeding, over de huisbezoeken die 
Atriënsis binnenkort steekproefsgewijs uitvoert en een aantal andere zaken. 
 
Huurverhoging, aanpassing servicekosten en uitbetaling ongeriefvergoeding 
In december liet ik u weten dat we de huurverhoging van € 17,= per maand voor de isolerende 
maatregelen aan uw woning vanaf 1 februari 2020 aan u doorberekenen. Ook per die datum passen 
we de servicekosten aan met het bedrag € 16,= voor de zonnepanelen op uw dak. Vóór 1 februari 
betalen we ook de vergoeding van € 280,= aan u uit. De vergoeding bestaat uit een bedrag van € 
240,= voor verminderd woongenot en een vergoeding van € 40,= voor extra kosten voor stroom- en 
waterverbuik door de aannemer. 
 
Vernieuwen we uw badkamer, keuken en/of het toilet en heeft u zelf gekozen voor één of meerdere 
extra opties? De huurverhoging daarvoor, of de afrekening ineens, volgt op een later moment. Als 
deze werkzaamheden klaar zijn. 
 
Beplanting tegen schuren 
We starten binnenkort met het schilderen van de schuren. Om bij de dakranden te kunnen vragen we 
u het groen dat tegen de gevel van de schuur groeit weg te halen of in ieder geval sterk terug te 
snoeien. Wilt u het groen ook na de schilderbeurt kort houden? Op die manier voorkomt u verrotting 
van de dakrand en blijft het voegwerk van de gevel goed.  
 
Inspecties voor vaststellen nieuwe Energie-Index 
Uw woning is door de uitvoering van de werkzaamheden energiezuiniger geworden. 
Daardoor is ook de Energie-Index van uw woning veranderd. Die moeten we officieel opnieuw gaan 
vaststellen. Wij hebben adviesbureau Atriensis gevraagd om de inspecties die daarvoor nodig zijn 
voor ons uit te voeren. Atriënsis hoeft niet in elke woning te zijn en voert de inspecties 
steekproefsgewijs uit. U hoort nog van hen zelf wanneer zij daarvoor in het Jacob Gilleshof 
langskomen. Wilt u de medewerkers van Atriënsis toelaten tot uw woning als zij bij u aanbellen? 
Dank alvast weer voor uw medewerking. 
 
Comfort- en besparingsbijeenkomst 
Ook al eerder aangekondigd is de bijeenkomst, waarmee we het project afsluiten en u meer vertellen 
over hoe u het best met uw geïsoleerde woning om kunt gaan. Zet u hiervoor 17 februari, vanaf 19.00  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
uur alvast in uw agenda? De bijeenkomst vindt plaats in de ruimte op de eerste verdieping in de 
Gabrielschool. 
 
Artikel in AD over het Jacob Gilleshof 
Een journalist van het Algemeen Dagblad heeft al bij de aanvang van de werkzaamheden bij ons 
aangegeven dat hij graag een artikel over het (opgeknapte) Jacob Gilleshof schrijft. Hij zal daarvoor 
één of meer bewoners uit de Klankbordgroep interviewen.  
 
Vindt u het ook leuk om hieraan mee te werken? Laat ons dat dan vóór 1 februari weten. Wij geven 
uw naam in dit geval door aan de journalist. In ieder geval goed voor u om van te weten, omdat u 
hem mogelijk tegenkomt en op dat moment ook een vraag krijgt. Of iemand rond ziet lopen die foto’s 
maakt. 
 
De zonnepanelen op het dak 
Omdat u er zelf waarschijnlijk nooit komt hieronder een foto van het nieuwe dak met de zonnepanelen 
op uw woning. 
 

 
 
Besluit over de portiekwoningen op het Westeinde e.o. 
In december hebben we de bewoners van de portiekwoningen rondom het Jacob Gilleshof laten 
weten, dat het bestuur van Vidomes heeft besloten dat we ook hun woningen in principe gaan 
opknappen. We gaan het plan volgend jaar verder uitwerken en voorbereiden. We verwachten op z’n 
vroegst medio 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden te starten.  
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens Willems Vastgoedonderhoud, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
 
 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend.) 


