
  

Raad van Commissarissen geeft groen licht 
Afgelopen week heeft de Raad van Commissarissen van 

Veluwonen de plannen voor woningverbetering 

goedgekeurd! Dit betekent dat wij nu verder kunnen met 

de voorbereiding van het project.  

De Bouwvergunning is aangevraagd en wij verwachten dat 

deze ruim voor de start van de werkzaamheden wordt 

afgegeven.  

 

Kennismakingsgesprekken 
Afgelopen zomer hebben vrijwel alle bewoners kennis 

gemaakt met Gert-Jan. Gert-Jan is tijdens de voorbereiding 

en de uitvoering uw eerste aanspreekpunt.  

De gesprekken hebben Veluwonen veel informatie 

opgeleverd. Informatie die door Gert-Jan verzameld is 

wordt zoveel mogelijk meegenomen in het plan. 

 

Start werkzaamheden modelwoning | 
Uitrust Woning 
Zoals de bewoners aan de Karekietstraat al hebben 

kunnen zien zijn de werkzaamheden aan de modelwoning 

gestart. Draisma gaat de woning klaar maken voor de 

inloopmiddagen in november. Deze inloopmiddagen zijn 

op 28 en 29 november tussen 16:00 en 19:00 uur. U 

ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. De 

modelwoning wordt niet alleen gebruikt als modelwoning 

maar ook als uitrust woning.  

 

Als we straks in of aan uw woning aan het werk zijn dan 

wilt u misschien even de drukte ontvluchten. In de uitrust 

woning is ingericht en er is koffie en thee aanwezig.  
 
Flora en Fauna 
Om te voorkomen dat vleermuizen nesten gaan maken 

onder de daken en boeiboorden worden er ‘dieren 

werende’ voorzieningen getroffen. Deze werkzaamheden 

worden uitgevoerd in week 41 (8 - 12 oktober 2018). Dit 

wordt gedaan in nauw overleg met de ecologen van de 

firma Loo Plan.  

Voor het treffen van deze voorzieningen hoeft u niet thuis 

te blijven. De werkzaamheden geven ook geen overlast.  

 
Routing van de werkzaamheden 
Als alles volgens planning verloopt en de bewoners 

stemmen in met het plan, dan starten de werkzaamheden 

aan het einde van februari 2019. Als eerste worden de 

woningen aan de Karekietstraat verbeterd en daarna 

verplaatsen wij de werkzaamheden naar de Savornin 

Lohmanstraat en de Piersonstraat. De werkzaamheden zijn 

medio 2019 afgerond.  

Tijdens de inloopdagen kunnen wij u meer vertellen het 

exacte tijdspad. 

 
Asbestinventarisatie 
Vanaf 15 oktober start AL Asbestinventarisering Lieren 

met de asbestinventarisatie. AL Asbestinventarisering 

neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. 

De inventarisatie van uw woning duurt ongeveer 30 

minuten. 

 
Strippenkaart voor extra ondersteuning 
Lukt het u niet om zelf raambekleding, zonwering of 

andere zaken op te ruimen? Geen nood! De strippenkaart 

die Veluwonen in overleg met Draisma heeft samengesteld 

biedt uitkomst.  

 

Voor dat de werkzaamheden starten ontvangt elke 

bewoner een strippenkaart. De strippenkaart kan worden 

gebruikt om meubels te laten verzetten, raambekleding te 

laten verwijderen en weer op te hangen of korting op 

bijvoorbeeld nieuwe, extra, zonwering.  

 

De komende periode gebruiken wij om de strippenkaart 

verder uit te werken zodat wij deze tijdens de inloopdagen 

kunnen presenteren. 
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Veel gestelde vragen: 
Gert-Jan heeft tijdens de kennismakingsgesprekken een 

aantal vragen gekregen die regelmatig terugkwamen. 

Onderstaand de meest gehoorde opmerkingen/ 

vragen:  
 
Worden er ook zonnepanelen 
aangeboden? 
Ja, bewoners die dat willen kunnen kiezen voor 

zonnepanelen. Veluwonen vraagt hiervoor wel een 

maandelijkse vergoeding. De vergoeding is veel lager 

dan het bedrag dat u aan energie gaat besparen. Met 

andere woorden, het is goed voor uw portemonnee en 

voor het milieu! In het renovatievoorstel dat u in 

november ontvangt kunt u aangeven of u van dat 

aanbod gebruik wilt maken.  

 
Kan ik bij de trapopgang ook een extra 
dakraam krijgen? 
Ja dat kan. Veluwonen rekent hiervoor wel een 

maandelijkse vergoeding. Op het renovatievoorstel 

kunt u aangeven of hier gebruik van wilt maken.  

 
Wij hebben nu een raampje in de 
voordeur. Om veiligheidsredenen en om 
te kunnen ventileren bij warm weer 
zouden wij dat graag willen houden. Kan 
dat? 
Een vraag die veel gesteld is. Heel begrijpelijk! Het 

raampje verdwijnt. Om te zien wie er voor de deur 

staat is de deur voorzien van transparant isolatieglas. 

Het voordeel hiervan is dat het warmte werend is en 

veel licht doorlaat zodat de hal lichter is dan nu. 

Omwille van de veiligheid zijn de deuren tevens 

voorzien van een stevige driepuntsluiting.  

 
Het op deze manier ‘ventileren’ van de woning zal na 

de woningverbetering nauwelijks nog nodig zijn. De 

woning is dermate goed geïsoleerd dat hij ‘s zomers 

koel is en in de winter de warmte beter vasthoudt. Het 

comfort in de woning gaat hierdoor met sprongen 

vooruit. Is er toch nog behoefte om de ramen tegen 

elkaar open te zetten dan kan dat. De keuken, 

woonkamer en de slaapkamer worden daarom 

voorzien van een draaikiepraam dat helemaal open 

kan. 

 
Wat wordt er gedaan met de bergingen/ 
scootmobielruimte´s? 
Er staan momenteel veel verschillende soorten 

bergingen in verschillende stijlen. Veluwonen wil het 

liefst dat verschillende bergingen in de voortuinen 

verdwijnen om zo een mooi, rustig straatbeeld te 

creëren. Om de toegang tot de begingen te verbeteren 

wordt de deur verbreed. Hierdoor wordt hij beter 

toegankelijk. 

 
Wat gebeurt er met mijn zonwering? 
U ontvangt van Veluwonen één kant van uw huis 

nieuwe zonwering. In de meeste gevallen wordt deze 

geplaatst aan de keukenzijde van de woning. Bewoners 

hebben keuze uit drie dessins.  

 

De woningen hebben enorm veel 
binnendeuren. Kan daar wat aan 
gedaan worden? 
Ja dat kan. Tegen bijbetaling het kozijn tussen de 

woonkamer en de keuken worden verwijderd. Deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met 

minder en bredere deuren. Als u dit wilt laten 

uitvoeren dan kunt u dat op de akkoordverklaring 

aangeven. Dit is een ingrijpende aanpassing die niet 

goedkoop is. Wij bieden het daarom aan als optie.  

 
Naast deze vragen zijn er nog meer vragen gesteld. 

Deze vragen en opmerkingen worden nog verder 

uitgewerkt.  

 

 

 

 

Heeft u vragen over het project of de 
inhoud van deze nieuwsbrief?  
 

Neem dan contact op met: 

Gert-Jan Holt, sociaal projectleider 

Telefoonnummer: 06 - 149 190 60 

 

 

 

 


