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Nieuwsbrief 6 groot onderhoud Jan Ligthartstraat/Mgr. 

Zwijsenstraat 
 

 

Beste bewoners, 

 

In de afgelopen weken kwamen onze opzichter en uitvoerder bij u op 

huisbezoek. U weet nu precies welke werkzaamheden wij bij u in de woning 

uitvoeren. Na deze huisbezoeken maakten wij een planning. In deze brief informeer ik u hierover. Daarnaast 

nodig ik u graag uit voor een opruimochtend en vertel ik u iets meer over de voorzieningen die u kunt 

gebruiken tijdens de werkzaamheden in uw woning en over de nieuwe opzichter.  

 

Wanneer start de aannemer met de 

buitenwerkzaamheden? 

Het schiet al echt op met de laatste voorbereidingen. De 

planning is dat de aannemer op 28 april 2021 start met de 

werkzaamheden aan de buitenzijde van het woongebouw 

aan de Jan Ligthartstraat.  

U kunt dan denken aan het plaatsen van de steiger, plaatsen 

van containers aan de zijkant van de Mgr. Zwijsenstraat/Jan 

Ligthartstraat (kant Dr. Struyckenplein) en de voorbereidingen voor het isoleren van de gevel. Deze 

buitenwerkzaamheden aan de Jan Ligthartstraat staan gepland t/m 23 juli 2021. 
De werkzaamheden aan het woongebouw aan de Mgr. Zwijsenstraat staan gepland om te starten op 7 juli 2021 

en duren tot en met oktober 2021. Tijdens de bouwvakantie (9 augustus t/m 27 augustus 2021) werkt de 

aannemer BAM niet. Slecht weer en mogelijke aangepaste maatregelen rondom het Corona virus kan invloed 

hebben op deze planning. De aannemer houdt u uiteraard altijd op de hoogte van de juiste planning. 

 

Wanneer starten de binnenwerkzaamheden? 

Op 3 mei 2021 starten we met de werkzaamheden in de woning 

aan de Jan Ligthartstraat 1B. We starten daarna elke dag een 

nieuwe woning op. Van boven naar beneden en dan naar het 

volgende portiek. Op 3 juni 2021 is de planning dat we starten 

met de binnen werkzaamheden in de woning aan de Mgr. 

Zwijsenstraat 12B. Ook in de Mgr. Zwijsenstraat starten we 

daarna elke dag een nieuwe woning op. Van boven naar 

beneden en dan naar het volgende portiek tot we klaar zijn bij 

Mgr. Zwijsenstraat 2. De verwachting is dat de werkzaamheden in de alle woningen eind juli 2021 klaar zijn. 

Dus voor de bouwvakvakantie. Deze planning is natuurlijk afhankelijk van mogelijke aangepaste maatregelen 

rondom het Corona virus. De aannemer houdt u uiteraard altijd op de hoogte van de juiste planning. 
Voordat ze bij u thuis beginnen komt de uitvoerder eerst bij u op huisbezoek. Dit is ongeveer 2 weken voordat 

ze bij u beginnen. Hij bespreekt dan met u welke werkzaamheden wanneer in uw woning plaatsvinden. U krijgt 

dan ook uw persoonlijke kluskalender. De aannemer is ongeveer 24 werkdagen per woning bezig met de 

binnenwerkzaamheden. Het precieuze aantal werkdagen kunt u zien in uw persoonlijke kluskalender. 

 

 
 



Wist u dat u tijdens het groot onderhoud gebruik kunt maken van bepaalde 

voorzieningen? 

Het kan zijn dat u tijdens het onderhoud een tijdje uw toilet, badkamer en/of keuken 

niet kunt gebruiken. Wij willen het voor u zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom 

bieden wij een aantal voorzieningen aan om u te ondersteunen. Op pagina 7 van de 

brochure kunt u lezen welke voorzieningen wij voor u hebben. Mist u iets of heeft u 

extra ondersteuning nodig? Laat het ons dan weten. Wij denken graag met u mee voor een passende oplossing.  

 

 

 

Vergoedingen 

We veranderen veel en knappen in en aan uw woning op. U woont dus 

tijdelijk in een woning waar flink gewerkt wordt. Helaas houdt dat in dat u 

overlast en ongemak kunt hebben. WonenBreburg vindt dit vervelend voor 

u en daarom krijgt u van ons een ongemakkenvergoeding voor de 

binnenwerkzaamheden. Op pagina 9 van de brochure leest u hier meer 

over. U krijgt binnen 4 weken na oplevering van de binnenwerkzaamheden 

de vergoeding op uw bankrekening gestort. Eventuele 

betalingsachterstanden verrekenen wij eerst met deze vergoeding. 

 

 

 

Kluskalender 

Ongeveer 2 weken voor de start bij u in de woning komt de 

uitvoerder bij u op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek 

ontvangt u ook de kluskalender van de aannemer. Hierop 

kunt u precies zien wanneer en wie welke 

binnenwerkzaamheden bij u in de woning uitvoert. 

Verandert er iets in deze planning? Dan laat de aannemer 

dat uiteraard aan u weten. Zo blijft u altijd goed op de 

hoogte en weet u wat u van ons kunt verwachten. En 

natuurlijk wat wij van u verwachten tijdens de 

werkzaamheden. 

 

 

 

 

Wilt u uw woning voor de start binnenwerkzaamheden 

opruimen en spullen weggooien? 

Dat kan! Op zaterdag 24 april 2021 van 10.00-

12.00 uur zorgt WonenBreburg voor een container waarin u deze 

spullen weg kunt gooien. U bent natuurlijk van harte welkom. Het 

enige wat niet in deze containers mag is: tuinafval, autobanden en 

asbest.  Tevens plaatste de aannemer al containers vanwege de werkzaamheden. Het is niet de bedoeling dat 

bewoners in deze containers hun afval weggooien. 

 

 

 



 

 

Informatie op www.wonenbreburg.nl 

Wist u dat u op onze internetpagina meer kunt lezen over het groot 

onderhoud in de Scharenburgstraat? Kijk maar eens op 

https://www.wonenbreburg.nl/projecten/scharenburgstraat-breda/ 

 

 

 

 

 

Vindt u het ook fijn om via Whatsapp op de hoogte gehouden te 

worden? 

Dat kan geregeld worden! Inmiddels ontving u van BAM een berichtje of u 

zich hiervoor wilt aanmelden. Gelukkig krijgen wij hier positieve reacties op. 

Heeft u zich nog niet aangemeld? Dan kan dat nog. U zich dan aanmelden 

door een appje te sturen naar 06 – 15 57 45 90.  Ook ontving u via een SMS 

een uitnodiging om uw digitale dossier te bekijken op internet. Via die internetpagina kunt u altijd uw 

persoonlijke dossier bekijken. Hier ziet u ook onder andere uw persoonlijke planning en de meest gestelde 

vragen over het groot onderhoud. Mocht er toch nog iets voor u onduidelijk zijn? Uiteraard willen we dat 

voorkomen en dus horen we dat graag van u. En neem dan contact op met de uitvoerder, opzichter of met mij. 

 

 

 

Nieuwe opzichter: Humphrey Vorstenbosch 

In de afgelopen weken kwam onze opzichter Jeffrey Schouw bij u op huisbezoek. Jeffrey gaat 

in ons wijkteam andere opzichterwerk doen. Per 1 april 2021 is onze collega, projectopzichter 

Humphrey Vorstenbosch de opzichter tijdens het groot onderhoud in de Jan Ligthartstraat en 

Mgr. Zwijsenstraat. Hieronder kunt u lezen hoe u hem kunt bereiken. 

 

 

 

Heeft u technische vragen? 

Dan kunt u terecht bij mijn collega, 

projectopzichter Humphrey Vorstenbosch. U 

kunt hem bereiken van maan- t/m vrijdag van 8 

.00-17.00 uur via 

h.vorstenbosch@wonenbreburg.nl of 076 – 530 

84 87.  

 

Heeft u overige vragen? 

Dan kunt u bij mij terecht. U kunt mij bereiken van dins- t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur via 

r.deleeuwe@wonenbrbeurg.nl of 076 – 530 84 03.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roger de Leeuwe 

Woonconsulent 
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