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Nieuwsbrief 1: Groot onderhoud Maarten de Vriesstraat 
 

 

 

Beste bewoner, 

 

Binnenkort starten we met de voorbereidingen voor het groot onderhoud. Allereerst willen we een  

klankbordgroep van bewoners oprichten. Daarna starten we met werkzaamheden voor het maken van een 

proefwoning. In deze nieuwsbrief vertel ik u daar meer over. 

 

 

Wilt u meedenken met WonenBreburg?  

Graag! WonenBreburg vindt het belangrijk om te horen of wij op de 

goede weg zijn met de voorbereidingen. Vindt u dat ook? Wilt u 

WonenBreburg reactie geven op de voorbereidingen? Zitten wij op de 

goede weg? Wilt u daarover in gesprek met WonenBreburg? Wilt u iets 

betekenen voor uw medebewoners in de energiebesparende 

maatregelen en om de maandlasten naar beneden te krijgen?  Meld u 

zich nu dan aan voor de klankbordgroep. U kunt dit doen door vóór 8 maart 2021 een mailtje naar mij te 

sturen via r.deleeuwe@wonenbreburg.nl of naar mij te bellen via 076 – 530 84 03. 

 

 

 

Aangemeld voor de klankbordgroep?  

Helemaal geweldig! Daar ben ik erg blij mee. Dan neem ik na 8 maart 2021 contact 

met u op om een afspraak te maken voor een overleg. Bij dit overleg is dan ook het 

Bewonersplatform WonenBreburg Breda aanwezig. Zij komen op voor de algemene 

belangen voor de huurders van WonenBreburg in Breda. De planning is dat deze in de 

week van 22 april 2021 plaatsvindt. 

 

 

 

 

Welke werkzaamheden voeren wij dan uit?  

Op dit moment weten we nog niet precies welke werkzaamheden wij in en 

aan de woningen uitvoeren. In ieder geval denken wij aan energie 

besparende maatregelen zoals het plaatsen van nieuwe kozijnen en nieuwe 

erkers met isolatie- (HR++) glas. We willen de buitenmuren, de vloeren van 

de onderste woningen en de zoldervloeren boven de bovenste woningen 

gaan isoleren. We kijken of we u ook de mogelijkheid kunnen aanbieden 

van zonnepanelen, gekoppeld aan uw eigen elektriciteitsmeter. Voor deze 

besparende maatregelen vragen wij na uitvoering wel een maandelijkse 

huurverhoging. Deze maandelijkse huurverhoging ligt lager dan de 

gemiddelde besparingen.  
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En verder voeren wij onderhoud uit en vervangen wij daar waar nodig de keuken, badkamer en keuken. Op het 

moment dat wij verder hebben uitgewerkt wat wij precies uitvoeren ontvangt u daar van mij natuurlijk ook 

meer informatie over. 

 

Wanneer voeren wij deze werkzaamheden uit? 

Één van de voorbereidingen is het maken van een proefwoning. De 

planning is dat wij in juni/juli 2021 een proefwoning maken. Dit is de 

woning aan de Maarten de Vriesstraat 14A (vanwege de erker). Een 

proefwoning is een leegstaande woning waarin een aannemer (in dit 

geval de BAM) voor WonenBreburg de werkzaamheden uitvoert. Zo 

kunnen we ook zien wat we tijdens de werkzaamheden allemaal tegen 

kunnen komen. En als deze woning helemaal klaar is, kunt u straks met 

uw eigen ogen zien hoe de woning na de werkzaamheden eruit kan zien. Dit zal in december 2021 zijn. De 

verwachting is op dit moment dat we dan in maart 2022 kunnen starten met de werkzaamheden. Dit is ook 

afhankelijk van de (nieuwe) richtlijnen rondom het Coronavirus. Want de veiligheid van u, uw medebewoners 

en de vakmensen staat wel voorop! 

 

 

Wanneer krijgt u meer informatie? 

De komende tijd krijgt u steeds meer informatie over het komend groot 

onderhoud. U kunt dan denken aan nieuwsbrieven, een brochure, 

kijkmomenten in de proefwoning en huisbezoeken. De verwachting is dat u in 

april 2021 de volgende nieuwsbrief van mij krijgt. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roger de Leeuwe 

Woonconsulent 
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