
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nummer 2, maart 2022 
Met o.a. in deze nieuwsbrief: 

• Projectcommissie 

• Onderzoeken 

• Woonbelevingsonderzoek 

 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de 
plannen voor uw huis in Hoenderloo.  

 

Tweede bijeenkomst 
projectcommissie 
Op 16 maart jl. hebben we de tweede 

vergadering gehad met de projectcommissie 

(een groep huurders die met ons de plannen  

bespreekt).  

Voorzitter van de projectcommissie is Muriëlle 

Mulder, ze woont aan de Marten van 

Wijheweg 26.  

Veel onderzoeken uitgevoerd 
In de afgelopen periode zijn er diverse 

(technische) onderzoeken uitgevoerd. 

Mogelijk dat er nog een paar volgen. Wanneer 

we bij u in de woning nog onderzoeken 

moeten uitvoeren laten we u dit weten. 

 

Ook hebben we contact met een architect die 

samen met ons kijkt naar de uitstraling van de 

huizen en naar kleuren van deuren en 

kozijnen e.d. 

 

Beschermde diersoorten 
Zoals we u al eerder hebben verteld, wonen er 

veel vogels en vleermuizen in uw omgeving. 

We hebben de afgelopen tijd in uw omgeving 

veel tijdelijke nestkasten geplaatst. Bij 

renovatiewerkzaamheden zijn deze zaken 

verplicht en bij wet geregeld. Naast de reeds 

bestaande uitgevoerde onderzoeken wordt er 

nog een extra aanvullend onderzoek 

uitgevoerd (update) om zo actueel mogelijk 

alles in kaart te brengen. 

 
 

 
Uitkomsten vanuit het 
woonbelevingsonderzoek 
Zoals we u in onze eerste nieuwsbrief hebben 

beloofd, geven we u graag meer informatie 

over het uitgevoerde woonbelevings-

onderzoek. 

 

In de maanden juni t/m september zijn 39 van 
de 42 woningen bezocht door Harma van 
Kleef.  

 
Vocht en tocht in de woning 
Veel huurders geven aan vocht in de woning 

te ervaren. De badkamer wordt het vaakst 

genoemd, maar ook vocht vanuit de 

buitengevel wordt aangegeven.  

Daarnaast geven huurders aan tocht in de 

woning te voelen. Met name uit de gang 

(voordeur sluit in sommige gevallen niet 

goed). Koude-straling vanuit de on-

geïsoleerde begane grond vloer wordt ook 

vaak genoemd.  

Verwarming in de woning 
Over het algemeen kunt u de huizen goed 

verwarmen. Vaak betekent dit wel dat u 

hiervoor de CV hoog moet zetten om het huis 

lekker behaaglijk te krijgen. 40% van u vindt 

de woning in de winter niet comfortabel.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw contactpersonen van Veluwonen  
 
 
 
 
 
 
 
    
                                          
                                                                                           
Herma Tetteroo, sociaal projectleider                             Henk Sloot, projectleider   
 

 
Ventilatiemogelijkheden 
Niet overal is een Mechanische Ventilatie 

aanwezig of deze werkt niet goed. Er zijn wel 

overal roosters maar deze worden vaak door u 

gesloten omdat u dit als tocht ervaart. 

 
Uitstraling woningen 
Gemiddeld geeft u een 5,8 voor de uitstraling 

van de huizen. 

 

Duurzaamheid 
82,1% van u geeft aan duurzaamheid en 

milieu een belangrijk onderwerp te vinden. 

Bijna 85% geeft daarnaast ook aan interesse 

te hebben in zonnepanelen.  

 

Contact met Veluwonen 
Ruim 87% geeft aan het contact met ons als 

fijn te ervaren. Daar zijn we trots op en we 

hopen dit in de toekomst ook zo te houden of 

zelfs te verbeteren waar dat nodig is.  

 

Veel gehoorde wensen van u 
- Kleur kozijnen of voordeuren 

veranderen 

- Tweede toilet boven 

- Vochtproblematiek kruipruimte en/of 

muren oplossen 

- Daken isoleren 

- Asbest verwijderen  

 

We danken u nogmaals heel hartelijk voor uw 

medewerking en nemen de uitkomsten van 

het onderzoek mee in de verdere uitwerking 

van de plannen.  

 
 
 

Planning 
Een planning afgeven is in deze fase van de 

voorbereidingen op het project heel lastig. We 

hebben te maken met vergunningen van de 

provincie op het gebied van de Flora & Fauna-

wet (planten en dieren) en daarnaast van de 

beschikbare capaciteit van aannemers.  

Om u toch een doorkijk te geven van een 

globale planning gaan we er nu vanuit om in 

het in het eerste kwartaal 2023 te kunnen 

starten met de werkzaamheden en zullen dan 

eind 2023 klaar zijn. 

 

Maar natuurlijk krijgt u nog veel meer 

informatie over de werkzaamheden en de 

planning zodra we hierover meer duidelijkheid 

over kunnen geven.  

 

Werkzaamheden in uw woning 
Heeft u plannen voor grote werkzaamheden in 

of aan uw huis, vraagt u ons dan eerst om 

advies. Sommige werkzaamheden kunt u 

beter na het project uitvoeren in uw huis.  

 
Voorstellen Herma Tetteroo 
Harma van Kleef gaat Veluwonen verlaten. 

Herma Tetteroo gaat haar als sociaal 

projectleider vervangen. In de volgende 

nieuwsbrief stelt zij zich graag aan u voor.  

 

Vragen? 
Heeft u dringende vragen aan Veluwonen? U 

kunt het algemene nummer bellen: 

0313 - 65 90 23.  

Heeft u vragen over het werk aan uw huis? 

Neem dan contact op met Herma Tetteroo.  

telefoonnummer: 0313 – 74 52 82 

hoenderloo@veluwonen.nl  
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