




Opfrisbeurt

De 23 huizen aan De Wimme en De Hilde in Brummen zijn 

toe aan een opfrisbeurt. Daarom hebben we u gevraagd 

wat u van uw huis vindt. Ook hebben we onderzocht wat 

de technische staat is van de huizen. 

Wat we veel horen is dat u last heeft van kou, tocht en 

vocht. Vooral de vloer beneden wordt hierbij door u  

genoemd. De isolatie van ramen en deuren beschrijft u als 

matig. U moet ‘s winters flink stoken om het huis warm te 

krijgen. 

Veluwonen wil uw huis daarom comfortabeler en energie-

zuiniger maken. Samen met u gaan we ervoor zorgen dat 

u nu èn in de toekomst van uw huis kunt blijven genieten. 

In deze brochure leggen we u uit hoe we dit willen gaan 

doen.
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Wat zijn de pluspunten?

•  Verhoging van uw wooncomfort dankzij een fijn  
binnenklimaat (zonder tocht, vocht en kou in de winter).

•  Lagere energielasten (bij gelijkblijvend gebruik) door betere isolatie van o.a. 
uw ramen. Uw huis krijgt energielabel A.

•  Het dak krijgt een nieuw uiterlijk met een frisse en moderne uitstraling, ook 
dakramen, dakgoten en dakpannen worden vervangen.

•  U krijgt een nieuwe achter- en voordeur en de kleur van het buitenschilder-
werk verandert.

• En u krijgt geen huurverhoging. 

De Wimme
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2. Wat gaan we doen? 
Om uw huis comfortabeler en energiezuiniger te maken krijgt het een warme jas. 
Met andere woorden, uw huis krijgt:
•   een nieuw dak met nieuwe pannen en goten;
•   vloerisolatie (tenzij uw huis die al heeft);
•   nieuwe kozijnen en ramen met goed isolerend glas;
•   nieuwe buitendeuren ( voor- en achterdeur);
•   mechanische afzuiginstallatie  (voor een gezond binnenklimaat);
•    nieuwe dakbedekking met isolatie op de aangebouwde berging; (alleen bij  

de huizen aan De Wimme);
•   nieuwe meterkast, (tenzij uw huis die al heeft).

Nieuwe badkamer, wc of keuken?
Wij willen ook in uw huis aan de slag met de badkamer, wc en keuken.  
Maar we doen dit alleen als u dit wilt en als deze aan vervanging toe is. 
Bij diverse huizen zijn deze onderdelen in het verleden al vervangen.  
Daarom hebben we gekeken welke woningen hiervoor in aanmerking komen.  
De uitgangspunten hierbij zijn dat:
• U bent niet verplicht deel te nemen aan de badkamer, wc of keukenvervanging
• Keukens vervangen we als deze 18 jaar of ouder zijn
• Badkamers en wc’s vervangen we als deze 35 jaar of ouder zijn
• Cv- ketels worden vervangen als deze ouder zijn dan 18 jaar

Lawaai, stof en onrust
Onderhoud betekent lawaai, stof en onrust. Daar zijn we heel eerlijk in.  
Er staan straks steigers in uw tuin en er lopen mensen om en door uw huis. 
In de onderhoudsplanner die u later van ons krijgt, ziet u precies welk 
onderdeel overlast kan geven. Voordat de werkzaamheden beginnen wordt 
goed met u overlegd wat de overlast voor u zal inhouden.

We doen uiteraard ons uiterste best deze overlast zo klein mogelijk te 
houden. En we maken hierover ook afspraken met de aannemer. Maar we 
kunnen helaas overlast niet voorkomen. We hopen dat u hiervoor begrip 
heeft.
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Nieuw geisoleerd dak 
met nieuwe pannen  

en goten

Vloerisolatie Mechanische 
afzuiginstallatie

Nieuwe kozijnen

Nieuwe buitendeuren

Nieuwe ramen

De Wimme

  Veluwonen • Warm & energiezuinig wonen • 5











5. Akkoord, planning en uitvoering

Geeft u akkoord?
Voordat we met het werk aan uw huis kunnen beginnen is het belangrijk dat 70% 
van alle bewoners instemt met de werkzaamheden. Daarna kunnen we pas starten. 
U kunt akkoord geven voor het werk door de akkoordverklaring in te vullen. Deze 
krijgt u als bijlage bij deze brochure.

Start april 2020
Als 70% van alle bewoners akkoord is met de werkzaamheden, starten we in april 
2020. Tijdens het volgende huisbezoek krijgt u van ons de onderhoudsplanner. 
Hierin leest u hoeveel dagen het werk duurt (binnen en buiten) en welke overlast u 
kan verwachten. 

Werkvolgorde
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Wanneer zijn we klaar? 
Op dit moment is de verwachting dat we rond 1 december 2020 klaar zijn. 

Vergoedingen
U krijgt geen verhuis- en inrichtingsvergoeding. Wel krijgt u een strippenkaart ter 
waarde van € 500,-. De strippenkaart kunt u besteden bij de aannemer. Tijdens het 
volgende huisbezoek krijgt u deze strippenkaart met daarbij een uitleg over hoe en 
waarvoor u deze strippenkaart kunt gebruiken. U kunt de strippenkaart niet inwis-
selen voor geld. De strippenkaart is voor u persoonlijk en niet overdraagbaar.

Meerwerk?
Misschien wilt u extra werkzaamheden laten doen? Dat kan vaak wel, maar u moet 
daarvoor wel zelf betalen. Overleg dit even met Herma Tetteroo, de projectmede-
werker. 

De Hilde

  Veluwonen • Warm & energiezuinig wonen • 11



Veluwonen • Warm & energiezuinig wonen! • 13 

Tot slot

Wij hebben deze brochure met zorg samengesteld. Toch kan er nog wat veranderen 
tijdens het onderhoud. Als dit het geval is, informeren we u uiteraard zo snel 
mogelijk over de wijzigingen. U kunt aan de informatie in deze brochure geen 
rechten ontlenen.

Contact
Stuijvenburchstraat 20
6961 DR Eerbeek
(0313) 65 90 23
welkom@veluwonen.nl
www.veluwonen.nl

Bijlagen
1. Onderhoudsplanner
2. Strippenkaart
3. Akkoordverklaring
4. Formulier extra werk & kleurkeuze 

zonwering

7. Gevolgen voor de huurprijs

Doen we onderhoud aan uw huis? Dan krijgt u hiervoor géén huurverhoging. Maar 
door het onderhoud krijgt uw huis wèl meer punten*. Die extra punten tellen mee 
bij de berekening van uw jaarlijkse huuraanpassing. 

Helaas kunnen we u nu niet vertellen wat uw jaarlijkse 
huuraanpassing wordt. U hoort in het voorjaar van 2020 wat 
de aanpassing per 1 juli is. 

Er zijn natuurlijk ook voordelen aan het onderhoud: uw 
huurtoeslag verandert niet door het onderhoud aan uw huis. 
Tenzij uw eigen inkomen verandert. En doordat uw huis beter 
geïsoleerd is, bespaart u op uw energierekening. 

* Uw huis krijgt meer punten als door onderhoud de kwaliteit beter wordt.

Meer 
informatie 
vindt u op:  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging

6. Communicatie met bewoners
We vinden goed contact met uw als bewoner heel belangrijk. Zowel voor, tijdens, 
als na de werkzaamheden. Vooraf hebben we daarom alle bewoners persoonlijk 
gevraagd hoe zij het wonen ervaren en welke verbeteringen zij graag willen zien. 
Deze opmerkingen zijn (voor zover mogelijk) door ons meegenomen in de plannen.

Persoonlijk contact
Stap 1: Voordat we echt starten met het werk komen we eerst graag bij u langs. We 
lopen dan samen door elke kamer en bespreken wat er gaat gebeuren. Ook hoort 
u waarmee u rekening moet houden. Heeft u vragen of wilt u iets overleggen? Dan 
helpen we u graag. 

Stap 2: Ongeveer één week voordat we starten in uw huis komen we nog een keer 
langs. Dit noemen we ‘het voordeurgesprek’. Dat doen we om er zeker van te zijn 
dat u alle informatie heeft. U kunt dan ook weer uw vragen stellen. We willen er 
alles aan doen om de werkzaamheden voor u zo voorspoedig mogelijk te laten 
verlopen. Vandaar deze gesprekken.

U krijgt een nieuwsbrief
Er is regelmatig overleg tussen Veluwonen en Aannemersbedrijf Peters. Uitkomsten 
van dit overleg leest u in de nieuwsbrief.

Tijdens de werkzaamheden kunt u voor vragen altijd de projectmedewerker van 
Veluwonen bellen. Haar naam is Herma Tetteroo en zij is regelmatig in de wijk 
aanwezig. U kunt haar bellen op 06 – 23 72 02 39. Ze is bereikbaar op maandag, 
dinsdag en donderdag. 

Projectcommissie
Vanuit de bewoners is een projectcommissie opgericht. U heeft hier in de  
nieuwsbrief al over kunnen lezen. Met hen hebben we een aantal keer overleg 
gehad over de plannen.
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7. Bij wie kunt u terecht?
Contactpersonen Veluwonen

Herma Tetteroo en Henk Sloot zijn uw contactpersonen 
bij Veluwonen. Henk is projectleider en Herma is 
projectmedewerker en zij is verantwoordelijk voor de 
communicatie.

Herma is tijdens de voorbereiding en uitvoering 
bereikbaar op telefoonnummer 06 – 23 72 02 39 of 
(0313) 65 90 23.

Tijdens het werk is Herma regelmatig in de wijk. 
U kunt haar gerust aanspreken of bellen. Ze komt 
graag persoonlijk bij u langs. 

Contactpersoon Aannemersbedrijf Peters

Voor de planning, de volgorde van het werk en de 
werkzaamheden zelf is Bram Pelgrim (uitvoerder van 
Aannemersbedrijf Peters) uw aanspreekpunt.  
U ontmoet hem als we bij u langskomen. 

Voor we starten met het werk krijgt u een 
meterkastkaart met daarop alle belangrijke 
telefoonnummers.

Herma Tetteroo

Henk Sloot

Bram Pelgrim
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8. Gevolgen voor de huurprijs
Voor alle geplande werkzaamheden aan uw huis betaalt u géén extra 
huurverhoging. Wel ontvangt u per 1 juli 2020 de normale huuraanpassing. 
Door de verhoging van het energielabel krijgt uw huis wel meer 
woningwaarderingspunten.

Er zijn natuurlijk ook voordelen aan het onderhoud: uw huurtoeslag verandert niet 
door het onderhoud aan uw huis. Tenzij uw eigen inkomen verandert. En doordat 
uw huis beter geïsoleerd is, bespaart u op uw energierekening.

Tot slot
We hebben deze brochure met zorg samengesteld. Toch kan er nog wat veranderen 
tijdens het onderhoud. Als dit het geval is, informeren we u uiteraard zo snel 
mogelijk over de wijzigingen. U kunt aan de informatie in deze brochure geen 
rechten ontlenen. Tevens is de informatie in deze brochure nog onder voorbehoud 
van interne besluitvorming en/of externe factoren, die de doorgang van de 
werkzaamheden kunnen beïnvloeden. 

Contact
Stuijvenburchstraat 20
6961 DR Eerbeek
(0313) 65 90 23
wimmehilde@veluwonen.nl
www.veluwonen.nl

Bijlagen
1. Akkoordverklaring
2. Keuzeformulier
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