
 

  

Voor u ligt de 4e nieuwsbrief over het groot onderhoud  

van uw huis aan de Jan Somerstraat, het Maarten  

Munnikplein of de Wethouder Giermanstraat.  

 

Vloerisolatie 
We hebben ontdekt dat bij een paar huizen in de 

kruipruimte onder de vloer nog bouwafval (puin) ligt. 

Dit afval moeten we weghalen voordat we de vloer 

kunnen isoleren. 

 

Eerste onderzoek door de aannemer 

De aannemer onderzoekt op dit moment waar (op 

welke adressen) er bouwafval ligt. Hij kan dit alleen  

doen als de kruipruimte bereikbaar is. Helaas zijn  

veel kruipruimtes onbereikbaar. Het onderzoek levert  

dus tot nu toe weinig op. 

 

Waarom bouwafval weghalen?  

Als het bouwafval in de kruipruimte blijft liggen, dan  

werkt de vloerisolatie niet goed. Pas als het afval weg is,  

kunnen we goed isoleren. En dan krijgt u lagere  

stookkosten en een warm huis. 

 

Hoe nu verder? 
Er zijn twee nieuwe mensen die u helpen. Ze heten   

Harma van Kleef en Bart van Weerdenburg. Ze komen  

binnenkort bij u langs om u meer te vertellen. 

 
Persoonlijk gesprek met de aannemer 
U wilt natuurlijk weten wat wij nog gaan doen aan uw 

huis. Harma of Bart leggen u graag meer uit. Zij nemen 

daarom binnenkort contact met u op voor een 

persoonlijk gesprek. Zij bespreken dan met u: 

• wat de aannemer nog in uw huis gaat doen; 

• wanneer de aannemer bij u aan de slag gaat; 

• hoe lang het werk nog duurt. 

 

Natuurlijk kunt u ook vanalles vragen aan Harma of 

Bart. 

Even uitrusten 
U kunt tijdens het werk aan uw huis de rustwoning  

gebruiken. U kunt hier uitrusten, maar ook koken. De 

rustwoning heeft namelijk een complete keuken 

met een wasmachine/magnetron/senseo apparaat 

en waterkoker. 

 

Een schoonmaakbedrijf zorgt 2x per week dat de 

rustwoning lekker schoon is. Helpt u hieraan mee door 

rommel op te ruimen als u terug naar huis gaat?  

 

Aanhanger nodig? 
De containeractie was een groot succes. Wist u dat u  

een aanhanger kunt lenen van de aannemer?  

 

Neem even contact op met uitvoerder Jan Woltering. 

Hij is maandag t/m donderdag te vinden in het huis aan 

de Jan Somerstraat 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bezoek van wethouder 
Op 3 oktober was er bezoek van wethouder Margriet 

Wartena, Samen Eén (de huurdersbelangenvereniging) 

en de Raad van Commissarissen van Veluwonen. 

 

Ook de bewonerscommissie was voor een groot deel 

aanwezig. Het was erg prettig dat de mening van de 

bewoners  zo goed en duidelijk werd verteld. Bedankt 

hiervoor! 

Met o.a. in deze nieuwsbrief: 

• vloerisolatie 

• rustwoning 

• bezoek wethouder 
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Tegemoetkoming van € 300,- 
De huizen die binnenkort klaar zijn, gaat de 

aannemer opleveren aan Veluwonen.  

 

Dit is gelijk het moment om uw keuze te horen over  

de tegemoetkoming van € 300,- 

 

Heeft u uw keuze nog niet doorgegeven? 

Doe dit dan zo snel mogelijk. Stuur een email naar: 

project.brummen53woningen@veluwonen.nl 

 
Elke woensdag spreekuur! 
U kunt elke woensdag even binnenlopen op ons 

spreekuur in het huis aan de Jan Somerstraat 12.  

 

Tussen 10.00 – 12.00 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 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 
 

Nieuwe gezichten 
 

 
 

Harma van Kleef is de bewonersbegeleider van de 
aannemer. Bij haar kunt u terecht met alle vragen 
over het werk (bijvoorbeeld de planning). 

Harma is bereikbaar op maandag, dinsdag en 

donderdag (tussen 9.00 en 17.00 uur) op 

telefoonnummer 06- 48 35 39 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart van Weerden is ook uitvoerder bij de aannemer. 

U kunt hem ontmoeten tijdens het persoonlijk 

gesprek wat u nog krijgt. Harma en hij komen 

namelijk graag met u kennismaken. Aan hem kunt u 

alle technische vragen stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Uw contactpersonen 
 
 
 
 
 
 
 
      Arlin Wernicke, bewonersbegeleider             Rik Klaasen, projectleider vastgoed 
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