
 

 
  

 
Nieuwsbrief 15 
 

Professor Henketstraat en Ernst Casimirstraat 
 

 

Aan de bewoners van  
Professor Henketstraat en  
Ernst Casimirstraat Delft 
 
 
 
Delft,  
 
 
 
Beste bewoner,  
 
De onderhouds- en renovatiewerkzaamheden zijn volgens planning op 14 september in het eerste 
blok aan de Prof. Henketstraat gestart en de eerste woning is inmiddels zelfs al opgeleverd.    
Hoogste tijd dus voor een update. 
 
Planning werkzaamheden 
Sinds 14 september starten we de werkzaamheden elke dag in een volgende woning op. We zitten 
tot nu toe in grote lijnen op planning. Deze is daardoor ongewijzigd en als volgt. 
 
Start werkzaamheden per blok:                         
Maandag 5 oktober 2020                  blok 2          Prof. Henketstraat 18 (ongewijzigd) 
Maandag 26 oktober 2020                blok 3          Prof. Henketstraat 34 (ongewijzigd) 
Dinsdag 3 november 2020                blok 4          Ernst Casimirstraat 41 (ongewijzigd) 
 
Het opbouwen van de steigers gebeurt in de week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden 
in een blok.  
 

Let op! De data in deze brief zijn een prognose en kunnen door omstandigheden, denk 
bijvoorbeeld aan weersinvloeden, wijzigen. Als er iets in de planning verandert, brengt ERA 
Contour u op de hoogte. 

 
Zoals we u in onze laatste nieuwsbrief al vertelden zijn we 12 werkdagen (doordeweekse dagen) in 
en rondom uw woning bezig. Wordt bij u een badkamer, keuken of toilet vervangen? Dan komen er 
nog dagen bij. We bespreken de planning voor deze werkzaamheden in dit geval persoonlijk met u. 
 
Dagkalender 
Twee weken voordat we met de werkzaamheden in uw woning starten ontvangt u van ERA Contour  
een dagkalender. In deze kalender staat per dag beschreven welke werkzaamheden we uitvoeren.  
Als zij de dagkalender afgeeft, loopt Saskia van Seeters van ERA Contour de werkzaamheden met u 
door. Zij kijkt op dat moment ook of er in uw tuin voldoende ruimte is voor de steiger en zij vertelt u 
welke spullen u moet verplaatsen. En u ontvangt folie om uw meubels te beschermen, oordoppen 
tegen de geluidoverlast en eventueel verhuisdozen die we u te leen aanbieden 
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Veilig Werken 
De coronacrisis blijft vragen om extra aandacht. De belangrijkste afspraak tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden is en blijft: alle betrokkenen houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  
Bent u in uw woning als er werkzaamheden plaatsvinden? Dan vragen wij ook u om 1,5 meter afstand 
tot de vaklieden te bewaren. En om op hun verzoek een ruimte tijdelijk te verlaten als er anders 
onvoldoende ruimte is om de werkzaamheden veilig uit te voeren.  
 
We blijven de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid volgen. Dat betekent dat de vakmensen 
vanaf nu in uw woning werken in kleine groepen van maximaal 3 personen. Op die manier voldoen 
we ook aan de laatste richtlijn van het RIVM, die voorschrijft dat er naast het huishouden zelf 
maximaal 3 personen in een woning aanwezig mogen zijn. Ook de pauzes van de vakmensen zijn zo 
ingedeeld dat er niet te veel mensen tegelijk in een ruimte zijn. 
 

Let op: de aangescherpte coronamaatregelen kunnen gevolgen hebben voor de planning van de 
werkzaamheden in uw woning. Het kan zijn dat er zaken eerder of later worden uitgevoerd dan in 
de dagplanning staat. We informeren u zoveel mogelijk van tevoren als er sprake is van 
verschuivingen. 

 
Wat als één van de vakmensen ziek wordt tijdens de uitvoering? 
De afspraak hierover is helder. Als een vakman klachten krijgt, dan gaat hij direct naar huis. En 
hoewel er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in principe geen contact is tussen een 
vakman en een bewoner, melden wij het bij u als er iemand ziek naar huis is gegaan die bij u thuis 
heeft gewerkt. Zodat u zelf extra alert kunt zijn op uw eigen gezondheid. Een andere vakman maakt 
de werkzaamheden af.  
 
En wat als u zelf ziek wordt? 
Wordt u ziek tijdens de werkzaamheden aan uw woning? Bent u verkouden, heeft u koorts of andere 
klachten die corona gerelateerd kunnen zijn? Meldt dit dan onmiddellijk aan de uitvoerder Rob 
Kersbergen of aan de wooncoach Saskia van Seeters van ERA Contour.  
We leggen de werkzaamheden in de woning in dit geval stil en gaan na wat er nodig is om ze alsnog 
op een veilige manier verder uit te voeren. Buiten gaan we zoveel als mogelijk gewoon door. 
 
Riolering vervangen 
Zoals u weet heeft nader onderzoek uitgewezen dat het nodig is de riolering in 
uw woning tot aan de aansluiting op het gemeenteriool te vervangen.  
 
De bijbehorende werkzaamheden in de kruipruimte van uw woning voeren we 
uit als we daar tóch bezig zijn. Het stuk riolering dat loopt van uw woning tot 
aan de stoep vervangen we later, als de steigers rond uw blok woningen zijn 
weggehaald. U hoort van te voren nog wanneer precies. 
 
Het looppad in uw voortuin moet voor het vervangen van de riolering een dag 
open. Natuurlijk herstellen we het pad in uw tuin nadat de werkzaamheden 
zijn uitgevoerd. 
 
Afvalcontainer 
Ook al eerder verteld, maar nog even ter herinnering: een week voor de start van de werkzaamheden 
aan uw blok plaatsen we een afvalcontainer waarin u overtollige huisraad kwijt kunt.                                                                                                                                                
U kunt de container gebruiken voor alle soorten afval. Wij vragen u echter geen huishoudelijk afval in 
deze containers te gooien. Dit gaat stinken en komt allerlei ongedierte op af. Ook chemisch afval 
hoort niet in deze container thuis. 
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Zonwering                                                                                                                                               
In sommige woningen moet de zonwering voor de werkzaamheden van de gevel. We helpen u hier 
graag bij. De firma Vitrona demonteert uw zonwering en plaatst deze met een kleine aanpassing weer 
terug op de gevel. Deze aanpassing is nodig, omdat er in het nieuwe kozijn of in de nieuwe 
borstwering (boven het woonkamerkozijn) niet geboord kan worden.  
 
Heeft u nu geen zonwering en wilt u die straks wel? In dat geval kunt deze tijdens het project zelf 
bestellen bij Vitrona. Dit gaat buiten Vidomes en ERA Contour om en u betaalt rechtstreeks aan 
Vitrona. Hieronder een prijsindicatie (inclusief montage): 
 
Voorgevel: 
Fokker windvast Zip Screen € 1.400,= 
Fokker windvast uitvalscherm € 1.425,= 
 
Achtergevel: 
Knikarmscherm handbediening met slingerstang € 1.350,= 
Knikarmscherm elektrisch bediend € 1.650,= 
 
Vitrona heeft een showroom in Berkel en Rodenrijs. U kunt een afspraak maken om een bezoekje te 
brengen. 
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Horren  
Sommige bewoners willen graag een hor aanschaffen voor in de nieuwe 
ramen. Bij ERA Contour kunt u een inzethor voor de draai-/kiepramen of een 
plissé hordeur voor de keukendeur bestellen. Dit gaat buiten Vidomes om en 
u betaalt rechtstreeks aan ERA Contour. 
 
Een inzethor voor het draai-/kiepraam kost € 90,= per stuk. U kunt de inzethor  
zelf eenvoudig in het draai-/kiepraam plaatsen en weghalen. Een plissé 
hordeur voor de keukendeur kost € 522,= inclusief montage.  
Heeft u interesse in een hor? Maak dan een afspraak met Saskia van Seeters 
om de horren in de proefwoning te bekijken en te bestellen. Dat kan tot vrijdag 
30 oktober 2020. 
 
We leveren de horren begin december aan u uit. Als u kiest voor een hordeur, 
dan monteren we die meteen. Kiest u nu of later zelf voor een andere hordeur, 
houdt er dan bij de plaatsing rekening mee dat u niet in de nieuwe kozijnen 
mag boren. 
 
Bent u de herrie en de rommel even zat? 
Er is in de Prof. Burgershof een rustwoning ingericht waar u terecht kunt als u even wilt ontsnappen 
aan de drukte in uw woning. Neem gerust contact op met Saskia van Seeters als u hier gebruik van 
wilt maken.  
 
Heeft u vragen? 
Neemt u dan gerust contact op met de wooncoach van ERA Contour, Saskia van Seeters. Dat kan 
per mail via het kopje ‘email’ in uw digitale woningdossier of naar saskia.vanseeters@eracontour.nl. 
Belt u liever? Saskia is op werkdagen tussen 7.00 en 15.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 
06 - 13 23 66 89. Of bel de bewonerstelefoon 06 - 12 02 99 91. Contact opnemen met Vidomes kan 
natuurlijk ook. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ERA Contour, 
 
 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
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