
  

Voor u ligt de 6e en laatste  

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. 

 

Uit de bewonerscommissie 

De bewonerscommissie komt regelmatig bij elkaar om 

de voortgang van het werk te bespreken. Ook op 3 

december was er weer een vergadering. Harma van 

Kleef en Arlin Wernicke waren hier bij. De 

bewonerscommissie heeft verteld over de gevoelens 

die leven bij bewoners:  

• u merkt dat uw huis beter is geworden. Het is 
binnen nu fijn warm en u heeft geen tocht, vocht of 
kou meer; 

• de huizen hebben hun uitstraling gehouden, maar 
wel met moderne materialen; 

• u vindt het ook fijn dat u beter hang- en sluitwerk 
heeft (met politiekeurmerk); 

• maar er zijn ook aandachtspunten. Nog niet alle 
huizen zijn klaar en opleverd;  

• en u vraagt zich af of het werk voor de kerst klaar is. 

Graag geven we antwoord op uw vragen. 

  

Opleveringen 

We zijn volop bezig met de opleveringen. Op een paar 

huizen na hebben we alle huizen bekeken. De 

opleverpunten die daaruit naar voren komen worden 

op dit moment opgelost. Na de (voor)oplevering volgt 

de definitieve oplevering. 

  

Klaar voor de kerst? 

We gaan er nog steeds vanuit dat we met de kerst klaar 

zijn. De schilder heeft nog veel werk te doen en daarom 

zet hij extra schilders in.  

Slechts bij een paar huizen moeten we na de 

kerstvakantie nog wat werk doen. Dit heeft vooral te 

maken met levertijden van de materialen die we nodig 

hebben.  

  

Afspraak is afspraak 

U heeft ons ook verteld dat vaak onduidelijk is wanneer 

iets gebeurt. U zit te wachten en dan komt er niemand. 

Dat vinden we heel vervelend en we gaan dit bespreken 

met degene die het werk doet. U krijgt van ons zoveel 

mogelijk een brief(je) met daarin informatie over wat 

we wanneer doen. 

 

De schilder en de installateur maken zelf een afspraak 

met u. We vragen hen nogmaals zich aan de afspraken 

te houden.  

 

Bedankt bewonerscommissie! 
Het werk van de bewonerscommissie is bijna klaar.  

We zijn de leden van de commissie dankbaar voor al 

hun tijd, geduld en aandacht. Ze hebben veel energie 

gestoken in praten, vergaderen en terugkoppelen. Ze 

hebben altijd bijzonder goed meegedacht en 

meegedaan. Onze dank is erg groot! 
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Lekker warme vloeren 

Alle huizen hebben inmiddels vloerisolatie. We zijn 

nu druk bezig om alle sleuven dicht te maken en de 

bestrating terug te leggen. Zijn er tuinplanten 

uitgegraven? Wilt u die dan zelf terugzetten?  
 

Gratis aanhanger 
De containers zijn weg. Maar u kunt tot 1 januari de 

gratis aanhanger gebruiken. Vraag uitvoerder Henk 

of Bart, zij kunnen u hiermee helpen. Ze zijn dagelijks 

aanwezig in het huis aan de Jan Somerstraat 12. 
 

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 en januari bij 

u langs. U kunt dan uw keuze aan hem doorgeven.  

 

Bent u niet thuis? Dan gooit hij een kaartje in uw 

brievenbus met het verzoek om zelf contact op te 

nemen.  

 

Extra € 50,- 
De bewonerscommissie heeft ons gevraagd de 

vergoeding te verhogen omdat soms de 

(rol)gordijnen of luxaflex niet meer passen. 
We vinden dit jammer voor u. Daarom krijgt u  

eenmalige een klusbon van de HUBO van € 50,-. 

Deze bon krijgt u nog vóór de kerst.  

 
Spreekuur stopt 
Na 26 december stopt het wekelijkse spreekuur aan 

de Wethouder Giermanstraat 12. Ook Harma van 

Kleef stopt met haar werk.  

 

 

 

Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met Veluwonen. 

Heeft u vragen over het werk? Mail dan naar Geert-Jan 

Zomer van Veluwzoom Verkerk: 

gzomer@volkerwessels.com 

 

Veelgestelde vragen 

In mijn badkamer zijn niet alle naden gekit, waarom is 

dat? 

We kitten niet tussen hout en tegels omdat hout altijd 

werkt. Acrylaatkit is niet geschikt voor badkamers. Deze 

kit sluit de naden niet goed af en dan kan er ongemerkt 

toch vocht achter de kit lopen. 

 

Hoe haal ik kitresten van mijn tegels af? 

Zitten er nog kitresten op uw tegels? Deze haalt u weg 

met een glas- of verfkrabber. In de bouwmarkt kunt u ook 

middeltjes kopen om de resten te verwijderen.  

 

Hoe verwijder ik de cementsluier? 

Cementsluier is een doffe aanslag op de tegels. Het is een 

zeer dunne laag voegmiddel dat is achtergebleven. Hoe 

haalt u dit weg? 
• met lauwwarm water en een schuursponsje; 

• met een mix van 50% water en 50% azijn; 

• met speciale middelen, bijvoorbeeld van het merk HG;  
• met hard boenen met een droge theedoek; 
• met een ruitenkrabber. Maar pas op dat u de tegels 

dan niet beschadigt.  

 

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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