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Geachte bewoner van de IJdoorn, 

 

De werkzaamheden in het kader van de legionella aanpak in de IJdoornflat zijn bijna afgerond! 

Dat betekent dat we de oorspronkelijke planning hebben gehaald, mede dankzij uw 

medewerking. Met dat in het vooruitzicht lijkt het ons een goed moment om samen terug te 

blikken en te evalueren.  

 

Korte terugblik    

Op 31 oktober 2012 constateerden we opnieuw legionella type 1 in uw flat. Rochdale heeft 

nog diezelfde dag een crisisteam bijeen geroepen om de tijdelijke en rigoureuze maatregelen 

voor te bereiden. Ook zijn de GGD, de bewonerscommissie, en alle bewoners van de 

IJdoornflat op diezelfde dag geïnformeerd.  

 

Onze eerste prioriteit was het welzijn van de bewoners. Daarom hebben we direct tijdelijke 

maatregelen getroffen zoals het vervangen van de douchekoppen en het plaatsen van 

spoelinstallaties op de bovenste verdieping.  

 

Op 14 november ontving u onze uitgebreide brief met vragen en antwoorden over de 

rigoureuze aanpak. Deze hebben we op 19 en 21 november tijdens de informatieavonden 

toegelicht. Op 22 november begonnen de voorbereidingen in de boxgangen, zodat op 26 

november alle wateraansluitingen daar konden worden vervangen. Op 27 november startten 

de vakmannen van Feenstra in de eerste zeven woningen.  

 

De laatste werkdag in 2012 was op 21 december. Met een kerstkaart en kerstster namen we 

voor twee weken afscheid van elkaar. Op 7 januari begonnen de vakmannen van Feenstra 

aan de resterende 70 woningen, waarvan we de laatste op 21 januari 2013 hopen af te 

ronden. En dan… is het legionella traject in de IJdoorn klaar! 
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Kleine tegenvallers opgelost   

Het is bijna niet te voorkomen dat er tijdens zo’n langdurige en intensieve operatie ergens iets 

‘mis’ gaat. Gelukkig waren dat relatief kleine tegenvallers die inmiddels zijn opgelost.  

 

Zo was er in de eerste week een lekkage in de boxgangen toen de waterleidingen op de 

eerste strang werden aangesloten. Ook waren er onvoldoende nieuwe watermeters leverbaar, 

waardoor in zo’n 28 woningen tijdelijk de oude watermeter op de nieuwe waterleiding werd 

aangesloten. De bewoners die hiermee te maken kregen zijn hierover met een aparte brief 

geïnformeerd. Inmiddels zijn ook deze ‘oude’ meters vervangen en de tegenvallers opgelost.  

 

Uw mening  op evaluatieformulier 

Nu het einde van dit traject nadert, willen wij heel graag uw mening horen. Hoe kijkt u terug op 

dit legionella traject? Hoe tevreden bent u eigenlijk over onze technische en communicatieve 

aanpak? Hoe hebben de vakmannen van Feenstra en onze wijkbeheerder(s) hun werk 

gedaan? En heeft u wellicht nog tips voor ons?  

 

Dat en meer horen wij graag via bijgaand evaluatieformulier. Het invullen duurt nog geen vijf 

minuten, maar uw mening betekent veel voor ons. De resultaten willen we gebruiken om onze 

legionella-aanpak verder te verbeteren én om te bespreken met de bewonerscommissie. 

 

Graag ontvangen wij uw ingevulde formulier uiterlijk donderdag 24 januari 2013 terug in de 

brievenbus van de huismeester/wijkbeheerder (in de centrale hal). Als u dat wenst kunt u 

de vragenlijst natuurlijk ook anoniem invullen.  

 

Spreekuur wijkbeheerder, dinsdag van 11 – 12 uur 

Met het einde van dit traject in zicht zal wijkbeheerder Thea Bunschoten niet meer dagelijks in 

de flat aanwezig zijn. Vanaf 21 januari houdt ze haar ‘gewone’ IJdoorn spreekuur op de 

dinsdagen van 11 tot 12 uur.  

 

Bedankt voor uw aandacht en medewerking! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Woningstichting Rochdale  

 

 

 

Gerda van der Straaten 

Gebiedsmanager 


