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Kom kijken naar het resultaat na het groot onderhoud

 
Beste bewoners, 
 

Bent u ook zo benieuwd wat WonenBreburg tijdens het groot onderhoud in en aan de woningen uitvoert?  Wij 

willen het eindresultaat graag aan u persoonlijk laten zien. Wij zijn erg benieuwd wat u ervan vindt. Komt u 

ook kijken? 
 

Wat is er te zien? 

Wij vinden het belangrijk dat u kunt zien wat wij in en aan de woningen gaan doen. In de modelwoning aan de 

Mgr. Zwijsenstraat 2 voerden we alle werkzaamheden uit die we mogelijk ook bij u gaan doen. Als u dit heeft 

gezien weet u wat er gaat gebeuren en kunt u goede keuzes maken.  
 

Wanneer kunt u komen kijken? 

Hieronder kunt u zien wanneer we u uitnodigen om te komen kijken. Vanwege de Corona-maatregelen is het 

belangrijk dat u zich aan deze planning houdt en niet komt als u verkoudheidsklachten of koorts heeft. Kom 

precies op tijd en niet te vroeg. Daarnaast vragen wij of u zich aan de dan geldende Corona maatregelen wilt 

houden. Wilt u ook uw mondkapje opzetten? Uw en onze veiligheid staat voorop! 

 

Dag Tijdstip Welk adres komt kijken? 

Dinsdag 23 februari 2021 15.00 – 15.15 uur Jan Ligthartstraat 1 

 15.15 – 15.30 uur Jan Ligthartstraat 1a 

 15.30 – 15.45 uur Jan Ligthartstraat 1b 

 15.45 – 16.00 uur Jan Ligthartstraat 3 

 16.00 – 16.15 uur Jan Ligthartstraat 3a 

 16.15 – 16.30 uur Jan Ligthartstraat 3b 

 16.30 – 16.45 uur Jan Ligthartstraat 5 

 16.45 – 17.00 uur Jan Ligthartstraat 5a 

 17.00 – 17.15 uur Jan Ligthartstraat 5b 

 17.15 – 17.30 uur Jan Ligthartstraat 7 

 17.30 – 17.45 uur  Jan Ligthartstraat 7a 

 17.45 – 18.00 uur Jan Ligthartstraat 7b 

 19.00 – 19.15 uur Jan Ligthartstraat 9 

 19.15 – 19.30 uur Jan Ligthartstraat 9a 

 19.30 – 19.45 uur Jan Ligthartstraat 9b 

 19.45 – 20.00 uur Jan Ligthartstraat 11 



Woensdag 24 februari 2021 15.00 – 15.15 uur Jan Ligthartstraat 11a 

 15.15 – 15.30 uur Jan Ligthartstraat 11B 

 15.30 – 15.45 uur Mgr. Zwijsenstraat 2 

 15.45 – 16.00 uur Mgr. Zwijsenstraat 2a 

 16.00 – 16.15 uur Mgr. Zwijsenstraat 2b 

 16.15 – 16.30 uur Mgr. Zwijsenstraat 4 

 16.30 – 16.45 uur Mgr. Zwijsenstraat 4a 

 16.45 – 17.00 uur Mgr. Zwijsenstraat 4b 

 17.00 – 17.15 uur Mgr. Zwijsenstraat 6 

 17.15 – 17.30 uur Mgr. Zwijsenstraat 6a 

 17.30 – 17.45 uur  Mgr. Zwijsenstraat 6b 

 17.45 – 18.00 uur Mgr. Zwijsenstraat 8 

 19.00 – 19.15 uur Mgr. Zwijsenstraat 8a 

 19.15 – 19.30 uur Mgr. Zwijsenstraat 8b 

 19.30 – 19.45 uur Mgr. Zwijsenstraat 10 

 19.45 – 20.00 uur Mgr. Zwijsenstraat 10a 

Donderdag 25 februari 2021 16.00 – 16.15 uur Mgr. Zwijsenstraat 10b 

 16.15 – 16.30 uur Mgr. Zwijsenstraat 12 

 16.30 – 16.45 uur Mgr. Zwijsenstraat 12a 

 16.45 – 17.00 uur Mgr. Zwijsenstraat 12b 

 

Tijdens dit kijkmoment zijn onze opzichter, projectleider en ik aanwezig. Wij leiden u graag rond en 

beantwoorden natuurlijk uw vragen. Tevens maken wij graag met u een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens 

dat huisbezoek lopen onze opzichter en uitvoerder samen met u door uw woning. Zij beantwoorden dan graag 

uw eventuele vragen en bekijken de technische staat van uw woning. Na dit huisbezoek weet u precies wat we 

in uw woning gaan doen. 

 

 

TIP: zet alvast uw bovenstaande afspraak in uw agenda! Dan weet u zeker dat u het 

niet vergeet. 

 

 

 
 

Kunt u niet komen?   

Neem dan contact met mij op om een nieuwe afspraak te maken. 

 

Wat gebeurt er verder?  

In de week van 8 februari 2021 ontvangt u nog meer informatie over het 

vervolg en de brochure.  

 

Heeft u nu al vragen?  

Bel of mail mij gerust! 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. 

 

Tot ziens op de kijkdagen! 

Met vriendelijke groet, 

 

Roger de Leeuwe 

Woonconsulent 
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