
 

  

Voor u ligt de 3e nieuwsbrief over de voortgang van de 

renovatie van uw huis aan de Jan Somerstraat, Maarten 

Munnikplein of Wethouder Giermanstraat.   

 

Eerste fase, stand van zaken 

Inmiddels zijn de eerste woningen in de Jan 

Somerenstraat en aan het Maarten Munnikplein aan de 

buitenkant gerenoveerd. Na de bouwvak worden  

de overige woningen aangepakt. We starten dan ook 

met de werkzaamheden binnen in de woningen. 

 

Meest gestelde vraag  

Tijdens de spreekuren wordt ons vaak gevraagd naar de 

planning. Natuurlijk wilt u graag weten wanneer uw 

huis wordt gerenoveerd. De aannemer komt persoonlijk 

bij u langs om de planning met u door te nemen. 

 

Bewonerscommissie compleet 

Goed nieuws! Deborah Peitsman maakt sinds kort deel 

uit van de bewonerscommissie. Nu zijn er per straat 2 

afgevaardigden en dat maakt de bewonerscommissie 

compleet. Hier zijn wij erg blij mee. 

De bewonerscommissie ziet er als volgt uit: 
• Peter Hardijzer, Wethouder Giermanstraat 4 

(voorzitter) 

• Betsy Lindvelt, Wethouder Giermanstraat 20 

• Deborah Peitsman, Jan Somerstraat 24 

• Lia Beuwer, Jan Somerstraat 26 

• Marlies Brouwer, Maarten Munnikplein 1  

• Bart Van de Mosselaar, Maarten Munnikplein 3 

In de vorige nieuwsbrief (nr. 2) kunt u nog eens rustig 

nalezen waarom een bewonerscommissie belangrijk is 

en wat zij doen.  

Inventarisatie asbest 
Asbestsaneringsbedrijf Witteman zal vanaf 1 augustus 

de woningen die nog niet geïnventariseerd zijn op 

asbest alsnog inventariseren. 

 

Strippenkaart 

De strippenkaart is (zoals u weet) een tegemoetkoming 

van €300,- van Veluwonen aan u als bewoner binnen dit 

project. In goed overleg met onder andere de 

bewonerscommissie, hebben we 3 mogelijkheden 

samengesteld waaruit u kunt kiezen. 

1. Bij u in de woning worden op uw verzoek extra 

werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan 

verlengd aanrechtblad, een afvalcontainer, 

extra schilderwerk etc. De kosten zijn voor uw 

eigen rekening. Op het totaalbedrag wordt 

€300,- in mindering gebracht. 

2. U krijgt een pasje van de plaatselijke 

bouwmarkt met daarop een tegoed van €300,- 

3. U ontvangt €300,- op het rekeningnummer 

waar u de huur van betaalt aan Veluwonen.  

 

Goed om te weten: 

o U kunt geen ander rekeningnummer 

doorgeven.  

o Het bedrag wordt aan u overgemaakt nadat 

alle werkzaamheden bij u in de woning zijn 

uitgevoerd en afgerond. Wij ontvangen 

bericht van de aannemer zodra zij klaar zijn 

bij u in de woning, zodat wij het geld aan u 

kunnen overmaken. 

 

Uw keuze aangeven 

Wij ontvangen uw keuze graag per email, samen met 

uw straatnaam en huisnummer. U kunt mailen naar: 

project.brummen53woningen@veluwonen.nl 

 

Bent u niet in de gelegenheid om te mailen, dan kunt u 

ook ons spreekuur bezoeken om uw keuze aan ons door 

te geven. Het spreekuur vindt na de bouwvak weer 

iedere woensdag plaats van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

 

 

Met o.a. in deze nieuwsbrief: 

• Strippenkaart 

• (Rol)gordijnen 

• Spreekuur 

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

contact op met Arlin Wernicke.  

Hij is maandag t/m vrijdag bereikbaar op 

telefoonnummer (0313) 65 90 23 of per email: 

project.brummen53woningen@veluwonen.nl 

 

Huisbezoeken tijdens en na renovatie 
Vanaf 6 augustus a.s. start Leida Dotulong van 

Veluwonen met huisbezoeken. Wij zijn benieuwd 

naar uw ervaring tijdens de renovatie en of er nog 

bijzonderheden zijn.  

We weten dat een aantal van u wensen heeft 

voor aanpassingen, die nu buiten het project 

vallen. Na de renovatie, komt er een technisch 

medewerker van Veluwonen bij u langs om te 

inventariseren of u wensen heeft die u graag in de 

woning gedaan wilt hebben. 

 

Raambekleding dakkapellen 
De afmeting van uw dakkapel(len) is veranderd. 

Dit kan tot gevolg hebben dat uw raambekleding 

niet meer (goed) past. Tijdens het huisbezoek van 

Leida, neemt zij de situatie ter plekke op. Na 20 

augustus ontvangt u per adres een 

terugkoppeling.  

 

Afvalcontainers & aanhanger 
Per straat worden er in de eerste week van 

september eenmalig 2 afvalcontainers geplaatst, 

waar u uw afval in kunt gooien.  

 

Mag de container op uw oprit? 

Per straat hebben we twee adressen nodig waar 

gedurende een week een container op de oprit 

mag komen te staan.  

Op het Maarten Munnikplein hebben we al van 1 

bewoner doorgekregen dat we gebruik mogen 

maken van zijn oprit.  

Mag uw oprit gebruikt worden? Mail dan naar 

project.brummen53woningen@veluwonen.nl.  

 

 

Uw contactpersonen: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Arlin Wernicke   en   Rik Klaasen 

 

 

 

Aanhanger 

Voor de eenmalige containers geldt vol = vol, dus 

houdt u rekening met uw buren?  

Als de containers vol zitten en u wilt uw afval 

afvoeren dan kunt u gebruik maken van een 

aanhanger. Van medio september tot het einde van 

het project, staat er een aanhanger op de oprit van de 

Jan Somerstraat 12. De sleutels kunt u bij de 

uitvoerder ophalen. Heeft u geen auto of auto met 

een trekhaak? Wellicht kunt uw samen met uw buren 

het afval afvoeren. Zo helpt u elkaar en leert u elkaar 

wellicht (nog) beter kennen. 

 

Dakraam achter 
Een aantal bewoners heeft aan Veluwonen gevraagd 

of een dakraam aan de achterzijde van het huis 

toegestaan is. Dit mag! Mocht u hiervoor kiezen dan 

zijn de kosten voor u als huurder. Een dakraam laten 

plaatsen door Veluwonen kan aangevraagd worden 

bij de technische collega die na de renovatie bij u 

langskomt.  

 

Elke woensdag spreekuur 
Ook na de bouwvakvakantie kunt u iedere woensdag 

van 10.00 tot 12.00 uur terecht tijdens het spreekuur. 

Omdat er vanuit de Jan Somerstraat 12 gewerkt wordt 

is er gekozen om het spreekuur vanaf 22 augustus 

plaats te laten vinden aan de Wethouder 

Giermanstraat 12 (rustwoning) 
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