
  

Voor u ligt de 5e nieuwsbrief over het groot onderhoud 

van uw huis aan de Jan Somerstraat, Maarten 

Munnikplein of Wethouder Giermanstraat. Graag 

vertellen we u meer over de laatste stand van zaken. 

 

Hoe ver zijn we? 

We zijn op 19 november gestart met de vervanging van 

de laatste badkamers, toiletten en keukens. Dit 

betekent dat we langzamerhand toewerken naar een 

einde van de werkzaamheden. 

 

De eerste huizen zijn inmiddels klaar en opgeleverd aan 

de bewoners. Voordat er een oplevering is, doen we 

eerst een vooroplevering. Dan kijken we per huis wat er 

nog gedaan moeten worden. Pas als al het werk klaar is, 

leveren we het huis op.  

 

De uitvoerder heeft nog niet alle huizen kunnen 

bezoeken voor deze vooroplevering. Maar hij komt ook  

bij u langs om op te schrijven wat er nog gedaan moet 

worden. Daarna maakt hij een afspraak met u wanneer 

dit laatste werk gedaan wordt.  

 

Aanleg mechanische ventilatie 

Heeft uw huis nog geen mechanische ventilatie 

gekregen? Dan maakt de installateur een afspraak met 

u om dit regelen.  

 

Nog schilderen? 

Moet er nog bij u geschilderd worden? Dan maakt de 

schilder zelf een afspraak met u om te schilderen.  

 

Vloeren isoleren: hoe gaat dat? 

In veel huizen moeten we nog de vloeren isoleren.  

We doen dit op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 

30 november. 

 

Gaan we uw vloer isoleren? Dan heeft u een brief gehad 

met daarin de datum wanneer we langskomen. 

Hoe gaat het isoleren? 

U heeft kunnen kiezen of u de vloer van binnenuit of 

van buiten wilt laten isoleren.  

• Laat u van binnenuit isoleren via het kruipluik? > 

Dan moet u hiervoor wel thuis zijn.  

• Laat u van buitenaf isoleren?> Dan hoeft u niet 

thuis te blijven. Wel graven we een sleuf in uw tuin 

om onder de vloer te kunnen komen. De sleuf 

maken we ook weer dicht. 

 

Veel gestelde vragen 

Wanneer komt de schilder bij mij langs? 

De schilder weet bij wie hij nog moet schilderen. Hij 

maakt zelf een afspraak met u wanneer hij bij u aan de 

slag gaat.  

 

Moet ik voor de vloerisolatie thuis blijven? 

Krijgt u vloerisolatie van buitenaf? Dan hoeft u niet  

thuis te blijven. Krijgt u vloerisolatie van binnenuit (via 

het kruipluik)? Dan moet u hiervoor wel thuis blijven. 

De uitvoerder overlegt dit met u. 
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Kan ik een stok krijgen waarmee ik de roosters in 

mijn ramen kan openen? 

Voor een goede ventilatie moeten de roosters altijd 

openblijven. Maar als u graag een stok wilt hebben, 

dan kunt u dit aan Harma van Kleef doorgeven:  

06-48 35 39 11. U moet er rekening mee houden dat 

als u de stokken laat monteren, dat dit gevolgen 

heeft voor bijv. uw rolgordijnen. Wij monteren de 

stokken bij de oplevering. 

 

Kan ik een stok krijgen voor het bedienen van mijn 

Velux dakraam? 

Ook dat is mogelijk. Mocht u dit wensen, dan kunt u 

dit ook doorgeven aan Harma van Kleef. Wij leveren 

u dan 1 bedieningsstok (bij de oplevering) per 

woning. 

 

De uitvoerder heeft bij mij een vooroplevering 

gedaan. Maar het werk is nog niet klaar. Wat nu? 

Uitvoerder Bart heeft alles wat er nog gedaan moet 

worden in uw huis opgeschreven en doorgegeven 

aan degene die het werk doet.  

 

We willen graag alle punten in uw huis tegelijkertijd 

oplossen. Dan heeft u er zo weinig mogelijk last van. 

Maar dit lukt helaas niet altijd. Daarom overleggen 

de werklui met u wanneer ze bij u aan de slag gaan 

met de laatste punten.  

 

Krijg ik nog uitleg over bijvoorbeeld de 

mechanische ventilatie in mijn huis? 

U krijgt van ons inderdaad nog uitleg over hoe alles 

werkt in uw huis. Als het goed is, heeft u al wel uitleg 

gehad over de mechanische ventilatie. Heeft u die 

nog niet gehad? Dan krijgt u de uitleg zodra de 

mechanische ventilatie klaar is. 

 

 
 

Gratis aanhanger 
De containers zijn weg. Maar u kunt tot aan het 

einde van het project gratis de aanhanger gebruiken. 

Vraag uitvoerder Henk of Bart, zij kunnen u hiermee 

helpen. Ze zijn dagelijks aanwezig in het huis aan de 

Jan Somerstraat 12. 
 
Uitvoerder Henk weer terug op zijn plek 
Vanaf deze week is Henk weer terug op zijn plek. 

Henk en Bart gaan samen het werk afronden.  

 

 

Tegemoetkoming van € 300,- 
We weten van steeds meer bewoners wat ze willen 

doen met de tegemoetkoming van € 300, - .  

 

Heeft u uw keuze nog niet doorgegeven? Dan komt 

bewonersbegeleider Arlin in december bij u langs. U 

kunt dan uw keuze aan hem doorgeven. Bent u niet 

thuis, dan gooit hij een kaartje in de brievenbus met 

het verzoek om zelf contact op te nemen. Uiteraard 

kunt u ook even langs komen tijdens het spreekuur 

op woensdag. 

 

Tip: Zorg ervoor dat u uw keuze doorgeeft aan Arlin! 

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

spreekuur in het huis aan de Weth. Giermanstraat 

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 bewonersbegeleider Arlin 

Wernicke. 

Hij is maandag t/m vrijdag bereikbaar op: 

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

project.brummen53woningen@veluwonen.nl 
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