
 

Aan de bewoners van de  
Prof. Henketstraat 2 t/m 32 in Delft 
 
 

 Delft, 13 november 2020 

 Onderwerp: planning bijplaatsen extra spouwankers 

 
 
 
Beste bewoner, 
 
In de brief die u op 6 november van ons ontving hebben we uitgelegd dat het nodig is extra 
spouwankers in de gevels van alle woningen te plaatsen. Inmiddels is de planning voor de 
werkzaamheden in de Prof. Henketstraat 2 t/m 32 bekend. Hieronder leest u meer over de 
manier waarop we de werkzaamheden uitvoeren en wat we hiervoor van u vragen. 
 
Planning plaatsen spouwankers Prof. Henketstraat 2 t/m 32 
We starten op dinsdag 1 december met het bijplaatsen van de spouwankers in blok 1 (Prof. 
Henketstraat 2 t/m 16). We verwachten dat er ongeveer vijf werkdagen nodig zijn voor de 
werkzaamheden in het hele blok. Op 7 december starten we in blok 2 (Prof. Henketstraat 18 t/m 
32) en ook daar zijn we ongeveer 5 werkdagen bezig. 
 
Overlast 
Houdt u rekening met veel geluidsoverlast. Het boren in de gevel is op alle dagen hoorbaar in 
het hele woonblok. Houdt u ook rekening met trillingen die door het boren in de gevels kunnen 
ontstaan? Wij adviseren u kwetsbare objecten, zoals beeldjes, vazen, schilderijen en dergelijke 
die tegen de gevels/op de vensterbanken staan of hangen, tijdelijk ergens anders neer te zetten.  
 
Hoe voeren we werkzaamheden uit en wat vragen we van u? 
Bij de hoekwoningen plaatsen we langs de kopgevels een steiger. Aan de voor- en achterkant 
van uw woning werken we vanaf een ladder. Wij vragen u een strook van één meter langs alle 
gevels vrij te maken, door losse spullen die u daar heeft staan tijdelijk weg te halen. Wilt u ook 
de poortdeur naar uw tuin open laten op de dagen dat we in uw woonblok werken, zodat we bij 
uw achtergevel kunnen? Als u het prettig vindt om precies te weten op welke dag dat nodig is, 
spreek dat dan tegen die tijd af met het uitvoeringsteam van ERA Contour. 
 
Heeft u vragen over de planning of de werkzaamheden? 
Neemt u dan gerust contact op met Saskia van Seeters, wooncoach bij ERA Contour. Saskia is 
telefonisch bereikbaar op nummer 06 - 13 23 66 89. Of bel naar de bewonerstelefoon  
06 - 12 02 99 91. Contact opnemen met Vidomes kan natuurlijk ook. U bereikt ons het handigst 
via vidomes.nl/contactonline.  
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ERA Contour 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 

 


