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70% ruim gehaald! 
 

 

Heeft u de wijkwagen ook gezien? In augustus en september stond hij meerdere keren 

bij u in de buurt om voorlichting te geven over het komende groot onderhoud. Een team 

collega’s van WonenBreburg was aanwezig om al uw vragen te beantwoorden en uitleg 

te geven.  

 

Het groot onderhoud gaat door! 

Veel bewoners hebben tegen ons gezegd dat ze het fijn vinden dat hun flat en woning 

wordt opgeknapt en hebben daarom ook de aanvullende huur- en serviceovereenkomst 

getekend. Uiteindelijk heeft ruim 79% van de bewoners ingestemd met deze 

maatregelen. Voor de zonnepanelen heeft ruim 73% getekend. Dit 

betekent dat het groot onderhoud definitief doorgaat voor alle 

bewoners van de 192 woningen in de flats aan de Daniël Marotstraat en 

de Jacob Romanstraat. 

 

Wat is de volgende stap? 

Op dit moment maakt WonenBreburg samen met de architect het ontwerp van het 

onderhoudsplan. De klankbordgroep krijgt dit ontwerp begin oktober te zien. We 

verwachten dat het ontwerp het vierde kwartaal definitief klaar is. Daarna ontvangt u 

weer een nieuwsbrief met uitleg. Ook zijn we druk bezig met de verdere technische 

voorbereidingen. Medewerkers van de firma BouwhulpGroep en diverse adviseurs zullen 

de komende tijd de flats en woningen inspecteren. We hopen daarbij op uw 

medewerking, maar u hoeft hier niet voor thuis te blijven. 

 

Wanneer start het groot onderhoud? 

Na het definitief ontwerp van de architect bepalen we wie de beste 

aannemer is om het groot onderhoud te kunnen doen. Zodra we dit weten, 

gaan we met de voorbereidingen in de wijk beginnen. We streven er naar 

dat we na de zomer van 2020 in de eerste flat aan de slag gaan. 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met uw woonconsulent Annet den Hollander. Zij is bereikbaar op 

maandag tot en met vrijdag via a.denhollander@wonenbreburg.nl of via de klantenlijn  

088 – 496 0000 of  076 – 530 8423. 
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