
 

  

Voor u ligt de 2e nieuwsbrief over de renovatie van uw 

huis aan de Jan Somerstraat, Maarten Munnikplein of 

Wethouder Giermanstraat. In deze nieuwsbrief blikken 

we terug op de inloopbijeenkomsten en kijken we 

vooruit naar de start van de werkzaamheden. 

 
Inloopbijeenkomsten 
Eind maart was u van harte welkom in de 

modelwoning aan de Wethouder Giermanstraat 12. U 

kon zelf zien wat er gaat gebeuren en u kon ons al uw 

vragen stellen. Wij zijn erg blij met de grote opkomst, 

veel bewoners zijn even langs geweest. Bedankt! 

 
Meest gestelde vraag  
Tijdens de bijeenkomsten werd ons één vraag vaak 

gesteld. Hier vindt u het antwoord: 

 
• Vraag: waarom verwijdert Veluwonen de 

klepraampjes en komt er dubbelglas met een 

ventilatierooster? 

• Antwoord: niet alle klepraampjes zijn geschikt voor 

dubbelglas. Daarom hebben we gekozen voor 

ventilatieroosters. Ook ventileren deze roosters  

(samen met de mechanische ventilatie) beter dan  

als u het klepraam openzet. 

 

Wat is mechanische ventilatie? 
Mechanische ventilatie zorgt voor een constante, lichte 

luchtstroom door uw huis. Dit gebeurt 24 uur per dag, 7 

dagen per week. 

 

Op dit moment gaat de luchtverversing in uw huis nog 

vanzelf, via naden en kieren. Maar doordat uw huis 

straks helemaal geïsoleerd is, gebeurt dit niet meer. Er 

is dan dus andere ventilatie nodig. Vuile lucht moet 

namelijk uw huis uit en schone lucht moet er in. 

 

Mechanische ventilatie kost wat stroom, maar dat is 

geen verspilling.  

Het is namelijk hard nodig voor uw gezondheid. 

 

Ook is schone, droge lucht gemakkelijker te verwarmen 

dan vochtige lucht. En daardoor bespaart u gas en dus 

kosten. 

 

Wat gaan we doen?  
We gaan uw huis vooral verduurzamen. Het wordt  

energiezuiniger door goede isolatie. We isoleren 

namelijk uw dak, vloer en spouw. Ook vervangen we al 

het glas door HR++ glas.  
 
Bewonerscommissie gestart 
Wij hebben inmiddels een bewonerscommissie 

samengesteld. Leden van de commissie zijn:  

• voorzitter Peter Hardijzer, Wethouder 
Giermanstraat 4; 

• Betsy Lindvelt, Wethouder Giermanstraat 20; 

• Lia Beuwer, Jan Somerstraat 26; 

• Marlies Brouwer, Maarten Munnikplein 1;  

• de heer Van de Mosselaar, Maarten Munnikplein 3.  

In de volgende nieuwsbrief stellen we de hele 

bewonerscommissie aan u voor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rik (l) en Arlin in overleg met voorzitter Peter Hardijzer. 

Met o.a. in deze nieuwsbrief: 

• Ventilatie 

• Bewonerscommissie 

• Spreekuur 
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Rol bewonerscommissie 
De bewonerscommissie denkt met ons mee over dit 

project. De commissie vertegenwoordigt ook alle 

bewoners uit uw buurt en komt op voor het 

algemeen belang. Ook is de commissie namens alle 

bewoners de gesprekspartner van Veluwonen 

Heeft u vragen voor de bewonerscommissie? 

• Heeft u algemene vragen over dit project? → stel 
ze aan de leden van de bewonerscommissie of 
aan Veluwonen.   

• Heeft u specifieke vragen over uw huis → stel uw 
vraag aan Veluwonen.  

Vogel in een net? 
Op het dak van uw huis ligt al enkele maanden een 

net. Zo voorkomen we dat er vogels gaan broeden. 

We controleren deze netten regelmatig. Maar als er 

een vogel verstrikt raakt, dan kunt u bellen met Jan 

Kuster: 06-502 23 233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Keuken, badkamer en toilet 
Is uw badkamer en/of toilet van vóór 1990? Dan 

kunt u een nieuwe badkamer en/of toilet krijgen. In 

de badkamer komt trouwens standaard een toilet. U 

bepaalt zelf of u de badkamer/toilet vervangt.  

 

Is uw keuken 15 jaar of ouder? Dan kunt u ook een  

nieuwe keuken krijgen. Ook hier geldt dat u dit zelf 

bepaalt. 

 
Zachtboardplafonds 
Heeft u nog zachtboardplafonds? Dan gaan we die 

vervangen door gipsplaten. Gipsplaten zijn namelijk 

niet brandgevaarlijk. Deze gipsplaten gaan we voor u 

wit sauzen. 

 

Aannemer komt bij u langs! 
Aannemer Veluwezoom Verkerk komt vanaf 1 mei 

bij u thuis langs. Hij vertelt u precies wat er gaat 

gebeuren in en aan uw huis. U kunt hem dan ook 

vertellen waarop hij moet letten in uw huis. 

U krijgt hierover nog een brief van de aannemer. 

 

Start renovatie 
We verwachten in de week van 28 mei te starten 

met het werk. U krijgt van ons voor die tijd een 

renovatiebrochure met daarin alle informatie die u 

nodig heeft. 

 
Elke woensdag spreekuur! 
Vanaf 6 juni 2018 kunt u elke woensdag even 

binnenlopen op ons spreekuur in het huis aan de Jan 

Somerstraat 12. Tussen 09.00 – 11.00 uur bent u van 

harte welkom.  

 

Contact?   
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan 

contact op met uw woonconsulent Arlin Wernicke 

Hij is maandag t/m vrijdag bereikbaar op: 

• telefoonnummer: (0313) 65 90 23 
• email: 

project.brummen53woningen@veluwonen.nl 

 

 

 

Uw contactpersonen 
 
 
 
 
 
 
 
  Arlin Wernicke, sociaal projectleider   Rik Klaasen, projectleider vastgoed 
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