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Binnenwerkzaamheden starten in januari 2021 
 

 

Beste bewoners, 

 

Zoals u maandag van premier Rutte al hoorde, zitten we helaas weer in lock-down. Dit om 

met z’n allen te zorgen dat het aantal Corona besmettingen flink daalt. Maar wat betekent 

deze lock-down voor de komende werkzaamheden in uw woning? In deze nieuwsbrief 

geef ik daar meer informatie over. 

 

 

Start werkzaamheden 

De planning was dat we op 11 januari 2021 in de 

woning aan de Scharenburgstraat 11 zouden 

beginnen. Die start schuiven we nu twee weken op. 

We zijn nog bezig zijn met de binnenwerkzaamheden 

van het groot onderhoud in de Jacob Edelstraat. Dit 

project willen we ook goed en veilig afronden en dat 

kost nu iets meer tijd.  

Voordat we in uw woning starten neemt de 

aannemer twee weken van tevoren persoonlijk nog 

contact met u op. Hij bespreekt dan met u in detail 

uw planning en wat er van u verwacht wordt. Ook 

ontvangt u dan een klusagenda. Meer hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief die u vorige week ontving. 

 

Buitenwerkzaamheden 

De buitenwerkzaamheden gaan t/m 23 december 2020 gewoon door. Deze werkzaamheden zijn helemaal 

Corona proof en zijn dus veilig voor iedereen. Vanaf 24 december 2020 t/m 4 januari 2021 vinden er geen 

werkzaamheden plaats vanwege de kerstvakantie. De aannemer start 5 januari 2021 weer met de 

buitenwerkzaamheden 

 

Uiteraard werken we het veilig 

De aannemer BAM en WonenBreburg vinden de gezondheid 

van u en van uw medebewoners natuurlijk ook erg belangrijk! 

Daarom houden wij ons altijd aan de laatst gestelde 

veiligheidseisen een aan de RIVM-richtlijnen rondom het 

Corona virus. De aannemer heeft hiervoor een Corona protocol. We voeren de werkzaamheden dus volledig 

veilig uit. Heeft u vragen over het Corona protocol? De aannemer kan u tijdens het startgesprek hierover 

informeren. 

 



 

 

Verder zou ik zeggen: fijne feestdagen en zorg dat u gezond bent en blijft! 

 

 

 

Heeft u vragen?  

U kunt mij bereiken van dins- t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur via 

r.deleeuwe@wonenbreburg.nl of 076 – 530 84 03. Vanaf 19 december t/m 29 

december 2020 ben ik afwezig. Voor dringende zaken kunt u dan één van mijn 

collega woonconsulenten bereiken. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roger de Leeuwe 

Woonconsulent 
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