Hoensbroek, 28 april 2022

Project Meezenbroek
Beste bewoner in buurt Meezenbroek,

Dit jaar is er voor u geen huurverhoging
Samen met u
werken we aan
een toekomstbestendige wijk

Dit heeft te maken met de renovatieplannen voor de wijk
Meezenbroek. We zijn tot dit besluit gekomen in overleg met de
Huurdersbelangen Vincio Wonen (HVW).
Vincio Wonen heeft een plan gemaakt, waarin we hebben
vastgelegd hoe wij onze woningen willen verbeteren. Ons doel is
dat al onze woningen gaan voldoen aan de eisen die wij vandaag
de dag aan goed en energievriendelijk woongenot stellen.

Een gefaseerde aanpak

Hoe heeft u inspraak?
Er is regelmatig contact
met de huurdersbelangenverenging (HVW).
Daarnaast hebben
wij gesprekken met
de ambassadeurs uit
Meezenbroek.
Er komen er informatieavonden waar u een
uitnodiging voor krijgt.

De woningen in Meezenbroek worden als eerste aangepakt. We
kunnen niet alle woningen in een hele wijk tegelijkertijd aanpakken.
Dit gaan wij in fases doen. We gaan de meeste woningen renoveren
aan de binnenkant en isoleren aan de buitenkant. Een nog
onbekend aantal woningen wordt vervangen door nieuwbouw.
U heeft daarna een woning die comfortabeler, mooier en
energiezuiniger is. U gaat dus fijner wonen en gaat minder energie
gebruiken.

Informatie
De aanpak van de hele wijk zal enkele jaren duren. We begrijpen
dat u behoefte gaat hebben aan nadere informatie. We gaan u
regelmatig informeren op de volgende manieren:
• Via onze website www.vinciowonen.nl, hier kunt u binnenkort
alles vinden over het project Meezenbroek.
• U ontvangt regelmatig nieuwsbrieven over de plannen.
• Wij gaan informatie-avonden organiseren waarvoor we u
uitnodigen.

Reparaties

QR code naar het online
formulier ‘reparatieverzoek
indienen’.

AIs er iets kapot is in uw woning of er is een storing, dan hoeft
u natuurlijk niet te wachten. Wij lossen dit voor u op. U kunt uw
reparatieverzoek online of telefonisch bij ons melden:
• Online via onze website:
https://www.vinciowonen.nl
• Door ons te bellen via ons reparatie servicenummer:
045 – 522 32 88

Contact
Wij hopen dat wij u met deze brief voldoende op de hoogte hebben
gesteld. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons:

Projectteam Meezenbroek

Mariëlle Smink
sociaal wijkbeheerder

Jos Lemmens
projectleider vastgoed

m.smink@vinciowonen.nl
045 208 61 17

j.lemmens@vinciowonen.nl
045 208 61 37

Bezoekadres

Postadres

www.vinciowonen.nl

Heisterberg 70

Postbus 40

info@vinciowonen.nl

6431 JC Hoensbroek

6430 AA Hoensbroek

Telefoon 045 522 32 55

