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Beste woningeigenaar, 

Het project ‘Mijn Fundering’ in Middelland-Zuid is inmiddels in volle gang. Er zijn al 
groepen eigenaren bezig en we zijn blij te kunnen melden dat zij de eerste offertes voor 
funderingsonderzoek hebben opgevraagd en ook al hebben 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 EN INFORMATIEAVONDEN
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 22 juni, 19:00 uur is er 
een tweede contactpersonenoverleg. Alle 
woningeigenaren uit Middelland-Zuid 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 
 
VOORTGANG
Momenteel hebben er al drie groepen 
offertes opgevraagd en zijn er nog een 
aantal bijna zover. In een geval is de 
subsidieberekening gemaakt. Deze groep 
verwacht binnen korte tijd een keuze te 

kunnen maken, waarna het onderzoek van 
start kan gaan. 
  
Daarnaast is er een aantal blokken waarbij 
nog geen contact met de eigenaren heeft 
plaatsgevonden. Maandag 30 mei hebben 
wij een rondje door de wijk gelopen. 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? Stuur ons een mail 
voor vrijblijvende informatie. Doe het samen 
met je buren. 

AL ONDERZOCHT OF HERSTELD?
Weet je zeker dat je fundering al in het 
verleden onderzocht of zelfs hersteld is, 
laat het ons weten! Op de gemeentelijke 
funderingskaart van de website
www.duikinjefundering.nl zijn de gegevens 
soms nog niet verwerkt. Onderzoeken ouder 
dan 5 jaar hebben een beperkte waarde. 

INTERVIEW
Een van de eigenaren aan de 
Mathenesserlaan is de actieve en 
betrokken buurtbewoner Nico Haasbroek. 
Buurtbewoners en overige Rotterdammers 
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zullen hem wellicht kennen als de 
Middellandman, schrijver van o.a. het boek 
‘100 Dagen door een Rotterdamse buurt in 
transitie’.

Sinds wanneer woon je in Middelland Zuid?
“Sinds 1997. Daarvoor woonden wij aan de 
Rochussenstraat. Dus ook in de buurt.”
Waarom doe je mee aan funderings-
onderzoek?
“Omdat ik als bewoner en journalist 
nieuwsgierig ben, vooral naar dingen die 
je zelf niet goed kan zien. Maar ook om als 
pensionado de verveling te verdrijven.”
Hoe heb je contact gezocht met de andere 
eigenaren?
“Als familie hebben we met veel van onze 
buren al een prettig contact. Het contact 
zocht ik via een brief die ik in brievenbussen 
heb gedaan.”
Wat is de stand van zaken?
“Ik ben net begonnen. Hopelijk gaan er veel 
mensen reageren.”
Nog tips voor andere eigenaren?
“Probeer van je leven een feest te maken. 
Als het onderzoek goed verloopt, dan kunnen 
we daar met elkaar op de stoep het glas op 
heffen.”

VERHUURDER?
Ben je verhuurder en heb je om wat voor 
reden dan ook de brieven gemist? Neem ook 
dan contact met ons op!

CONTACTPERSOON WORDEN ?
Als contactpersoon heb je de touwtjes in 
handen en kun je stappen zetten om de 
fundering te laten onderzoeken: 
-  Wij geven je informatie over het project en 

jouw blok
-  Je deelt deze informatie met de buren, peilt 

hun interesse en geeft ons hun vragen door
-  Je vraagt (indien gewenst met onze 

ondersteuning) offertes op en regelt de 
verdere afhandeling

INTERESSE? 
Aanmelden kan via onze website, 
www.mijnfundering.nl of stuur ons een mail. 

Rondje door de wijk


