
 

 

 

 

 

 

15 april 2020 

 

Groot onderhoud, stand van zaken 
 

Samen met aannemer BAM Wonen, werkt WonenBreburg aan het complex waar u woont. We zijn bezig in 

en/of aan uw woning, óf zouden binnenkort starten. 

 

8 april ontving u van mij de laatste nieuwsbrief waarin ik u aangaf tot minimaal 29 april geen nieuwe woningen 

meer op te starten. In deze nieuwsbrief wil ik u graag wat extra duidelijkheid geven over wat we op dit 

moment wél doen. 

 

Welke werkzaamheden voeren we wel uit?  

• Alle werkzaamheden welke we van buitenaf kunnen uitvoeren. Bij het vervangen van het glas en het 

isoleren van de spouwmuur, moeten we incidenteel ook binnen in uw woning zijn. Hierover worden 

vooraf afspraken gemaakt. We volgen bij de uitvoering de richtlijnen van het RIVM; 

• De werkzaamheden in de souterrains; 

• Noodzakelijke werkzaamheden aan de binnenzijde van woningen zijn gereed. Uw toilet, CV, badkamer 

en keuken zijn weer bruikbaar. De komende 4 weken gaan we alle woningen in de eerste 3 blokken 

nalopen. We kijken welke zaken in deze woningen nog niet of niet goed zijn uitgevoerd. Hiervoor 

neemt Humphrey Vorstenbosch contact met u op.  

We maken dan afspraken met u over hoe en wanneer we deze zaken op kunnen gaan pakken. We 

voeren deze werkzaamheden sowieso enkel uit als u en uw gezinsleden geen griep- of 

verkoudheidsklachten vertonen.  

 

De overige punten, zoals het aanbrengen van een rookmelder, het aansluiten van de PV-panelen en de 

aanpassingen aan de voordeur, voeren we op een later moment uit. Zodra daarover meer duidelijkheid 

ontstaat, informeer ik u. 

 

Balkon en leegmaken kasten 

De werkzaamheden aan balkons en in balkonkasten worden wel uitgevoerd. Ik verzoek u dan ook tijdig uw 

balkon en balkonkasten leeg te ruimen, zodat we de werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Het leegruimen van de kasten in de slaapkamer, is niet meer nodig.  

 

Heeft u nog vragen?  

Neemt u dan tijdens kantooruren contact op met uitvoerder Rob Renkens (040 – 235 80 00) of opzichter 

Humphrey Vorstenbosch (076 - 53 08 4 87).  

 

 

Cynthia Wouters 

Woonconsulent 


