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Beste woningeigenaar,
Het project ‘Mijn Fundering’ in Bospolder is inmiddels in volle gang. Er zijn al groepen
eigenaren bezig en we zijn blij te kunnen melden dat de eerste offertes voor
funderingsonderzoek zijn opgevraagd en ook zijn ontvangen. In deze nieuwsbrief lees
je er meer over. Het is nog steeds mogelijk funderingsonderzoek te laten doen met
procesbegeleiding van Urbannerdam en subsidie van de gemeente. Heb je vragen of wil je
meedoen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

BIJEENKOMSTEN
Wil je de inhoud van de eerste informatie
avond nog eens nalezen, kijk dan op onze
website. Daar vind je ook de meest gestelde
vragen en antwoorden.
Er is ook een digitaal overleg geweest
voor contactpersonen waarin eigenaren
tips en ervaringen konden uitwisselen. Op
woensdagavond 29 juni, 19:00 uur is er
een tweede contactpersonenoverleg. Alle
woningeigenaren uit Bospolder kunnen zich
aanmelden. Als je ons een mailtje stuurt
ontvang je de link om deel te nemen.  
Wil je weten of er rond jouw woning al
stappen gezet zijn om een groep te vormen
en offertes op te vragen? Wil je je aansluiten
bij een bestaande groep of wil je zelf het
voortouw nemen bij het vormen van een
groep? Neem dan contact met ons op door
een mail te sturen naar
mijnfundering@steenvlinder.nl
RONDJE DOOR DE WIJK
Donderdag 8 juni hebben wij een rondje
door de wijk gelopen om aan te bellen bij
de adressen waar we nog geen contact
mee hebben kunnen krijgen. Wij hebben
veel interessante gesprekken gevoerd en

vragen van eigenaren beantwoord. Wellicht
hebben we bij je aangebeld maar het kan zijn
dat we je niet thuis hebben getroffen. Ben
jij eigenaar en heb je nog geen contact met
ons gehad? Nu kan je nog met subsidie en
onze ondersteuning en advies het traject
doorlopen. Doe het samen met je buren!
Stuur ons een mail voor vrijblijvende
informatie.

Tijdens het rondje door de wijk krijgen
we ook nieuwe informatie van eigenaren.
Bijvoorbeeld dat hun pand al eerder
onderzocht of zelfs al hersteld is. Is dit
inderdaad het geval? Wij horen het graag,
dan hebben wij onze administratie weer
op orde. Als je nog aanvullende informatie
(denk aan een rapport, tekeningen of
bouwvergunningen) met ons kunt delen
stellen wij dit op prijs.
WAAROM IS MEEDOEN BELANGRIJK?
Houten paalfunderingen kunnen in kwaliteit
achteruitgaan. Door funderingsonderzoek
kan je als eigenaar meer duidelijkheid
krijgen over de staat van de fundering. Bij
een aangetaste fundering kan je op tijd
actie ondernemen en zo de eigen veiligheid
waarborgen en verslechtering van je pand
voorkomen. Laat je fundering samen met je
buren onderzoeken; met de 75% subsidie, en
met de geboden procesbegeleiding vanuit
Urbannerdam, is dit het moment!
VERHUURDER?
Ben je verhuurder en heb je om wat voor
reden dan ook de brieven gemist? Neem ook
dan contact met ons op!

INTERVIEW
Een van de eigenaren die voortvarend te
werk is gegaan is Matthijs.
Sinds wanneer woon je in Bospolder?
Samen met mijn vriendin wonen wij sinds
december 2020 in Bospolder.
Waarom doe je mee aan funderingsonder
zoek?
We willen graag bijtijds actie kunnen
ondernemen mochten er problemen zijn
met de fundering of wanneer dit over een
bepaalde termijn te verwachten is.
Hoe heb je contact gezocht met de andere
eigenaren?
In eerste instantie mijn buurman
aangesproken, ik wist dat zij eerder al
onderzoek hadden laten doen naar hun
fundering. Vervolgens ben ik via de online
meetings die georganiseerd werden met
mijn andere buren in contact gekomen die
geïnteresseerd zijn.
Wat is de stand van zaken?
Van de meeste buren weten we of ze geïn
teresseerd zijn in funderingsonderzoek.
We zijn nu met ongeveer 12 geïnteress
eerden waarvoor we op het punt staan of
fertes aan te vragen.
Nog tips voor andere eigenaren?
Probeer buren te vinden die ook
geïnteresseerd zijn en samen met jou het
initiatief willen nemen om als buren tezamen
funderingsonderzoek op te zetten.

WIJ KOMEN GRAAG IN CONTACT MET JE!
Bel of email ons via: 010-280 6444 | mijnfundering@steenvlinder.nl
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