nee
H3V-pilot

nee
1581 batch

nee
HRA-risico categorie

Met uw woning hoeft voorlopig niks te
gebeuren.
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Uw woning zal geinspecteerd moeten worden om een versterkingsadvies vast te stellen.
Omdat de risico-indeling niet heel groot is, zullen eerst de woningen met een hoger risico
worden opgepakt. De planning wanneer uw woning wordt geinspecteerd is nog niet bekend
bij ons.
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Uw woning heeft volgens de toets van
HRA een verhoogd risico. Dit betekent
dat de woning op de planning staat
van versteviging. Omdat de risicoindeling niet heel groot is, zullen eerst
de woningen met een hoger risico
worden opgepakt. Uw woning is ooit al
geïnspecteerd. Dit betekent dat de
gegevens bekend zijn en deze
gegevens gebruikt worden voor een
nieuw verstevigingsadvies. De planning
wanneer dit advies er ligt is per
complex verschillend.
0

Uw woning maakte onderdeel uit van de batch 1581 en de Pilot. dit betekent dat er
al wel een inspectie heeft plaatgevonden in een vroegtijdig stadium. U wacht dus al
een hele tijd op duidelijkheid. In de nieuwe systemathiek is het beoordeeld als
normaal risico. Dit betekent dat andere woningen voorrang krijgen bij beoordeling.
De Mijnraad heeft geadviseeerd om versterkingsadviezen die binnenkomen te
spiegelen aan de meest recente NPR. Dit advies is overgenomen. Doordat er echter
beperkt capaciteit is voor de beoordeling is het onbekend wanneer dit spiegelen
gaat plaatsvinden. Uit zo'n spiegeling kan komen dat er alsnog versterkt moet gaan
worden.
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Uw woning maakte onderdeel uit van de batch 1581. Dit betekent dat er al wel een inspectie
heeft plaatgevonden. In de nieuwe systemathiek is het beoordeeld als normaal risico. Er is
daarom niet veel prioriteit. De Mijnraad heeft geadviseeerd om versterkingsadviezen die
binnenkomen te spiegelen aan de meest recente NPR. Dit advies is overgenomen. Doordat er
echter beperkte capaciteit is voor de beoordeling is het onbekend wanneer dit spiegelen gaat
plaatsvinden. Uit zo'n spiegeling kan komen dat er alsnog versterkt moet gaan worden.
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Uw woning heeft volgens de toets van HRA een verhoogd risico. Dit betekent dat de woning
op de planning staat van versteviging. Omdat de risico-indeling niet heel groot is, zullen eerst
de woningen met een hoger risico worden opgepakt. Uw woning is ooit al geïnspecteerd. Dit
betekent dat de gegevens bekend zijn en dat deze gegevens gebruikt worden voor een nieuw
verstevigingsadvies. De planning wanneer dit advies er ligt is per complex verschillend. De
verwachting is dat deze er eind 2019/begin 2020 zullen zijn. Dit alles onder voorbehoud gelet
op de ervaringen uit het verleden.
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Uw woning zal geinspecteerd moeten worden om een versterkingsadvies vast te stellen.
Omdat de risico-indeling niet heel groot is, zullen eerst de woningen met een hoger risico
worden opgepakt. De planning wanneer uw woning wordt geïnspecteerd is nog niet bekend
bij ons. Uw woning maakte ook onderdeel uit van de PILOT, dit kan er wel voor zorgen dat er
wat meer prioriteit wordt gegeven aan de inspectie en beoordeling
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Uw woning zat ooit in de Pilot die corporaties met de NAM afspraken. Uw woning is echter nu
beoordeeld als normaal risico. Er hoeft voorlopig dus niks te gebeuren. We zijn echter als
corporatie met de NAM in overleg over de afspraken die er destijds wel zijn gemaakt.
Hierover is echter nog geen duidelijkheid.

24

