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Nieuwsbrief 6: Stand van zaken 
 

 

Wat is er sinds de vorige nieuwsbrief gebeurd? 

Het is weer even geleden dat u iets van ons gehoord hebt. Daarom deze nieuwsbrief, om 

u te laten weten wat de stand van zaken is.  

 De architect heeft een ontwerp gemaakt voor de buitenkant van de flats. De 

klankbordgroep en WonenBreburg vinden het ontwerp mooi. De afdeling Welstand 

van de gemeente moet het nu goedkeuren. 

 WonenBreburg is druk bezig met de laatste onderzoeken en uitwerking van de 

plannen. 

 

 

Gas eruit en uitbreiden elektriciteit 

De elektriciteitsaansluiting die nu het gebouw binnenkomt is te licht. Na het 

groot onderhoud gaat u elektrisch koken. Daar is meer vermogen 

voor nodig. De gasleidingen worden ook weggehaald. 

WonenBreburg overlegt hierover met Ennatuurlijk. Er zijn veel 

aanpassingen nodig in de woningen en bergingen, maar ook in de bodem 

van het (parkeer)terrein. Het kan zijn dat we in uw berging moeten zijn. 

Hierover krijgt u op tijd meer informatie. 
Ronald van der Heide 

 

 

Met welke flat begint het groot onderhoud? 

De volgorde is: 

1. de flat aan de Daniël Marotstraat met de hoge huisnummers; 

2. de flat aan de Daniël Marotstraat met de lage huisnummers; 

3. de flat aan de Jacob Romanstraat met de hoge huisnummers; 

4. de flat aan de Jacob Romanstraat met de lage huisnummers. 

 

Het plan is om na de grote vakantie 2020 met de eerste flat te beginnen. 
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Is er al een planning voor het groot onderhoud? 

De planning is nog niet klaar. Zodra die duidelijk is, laten we dat weten. Wat we al wel 

zeker weten: 

 In april kiezen we de aannemer. 

 Ennatuurlijk gaat in mei en juni al voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Dit doen 

zij om het groot onderhoud voor te bereiden.  

 De verwachting is dat in mei de modelwoning klaar is. In de modelwoning kunt u zien 

hoe uw woning eruit ziet na het groot onderhoud. 

 Vanaf juni komen de opzichter en de aannemer bij u op huisbezoek. U kunt dan al uw 

vragen stellen. De opzichter en de aannemer bekijken dan uw woning, zodat zij weten 

wat er precies in uw woning moet gebeuren.  

We starten met de huisbezoeken bij de flat waar we na de vakantie beginnen. 

 

Wij houden u met nieuwsbrieven op de hoogte! 

 

 

Heeft u nog vragen? 

 

Neem dan contact op met uw woonconsulent Annet den Hollander.  

Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag via a.denhollander@wonenbreburg.nl 

of via de klantenlijn 088 – 496 0000 of (076) 530 54 23. 
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