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Nieuwsbrief 7 groot onderhoud Jan Ligthartstraat/Mgr. 

Zwijsenstraat 
 

 

Beste bewoners, 

 

Bijna is het zover……vakantie! Lekker genieten van de rust, 

het lekkere weer en van elkaar. Geen werkzaamheden in de 

woning. Want de aannemer gaat ook 2 weken met 

vakantie. In deze nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van 

de laatste stand van zaken.  

 

 

Wanneer vinden er geen werkzaamheden plaats?  

Vanaf maandag 2 augustus 2021 tot en met 13 augustus 2021 

vinden er in zowel in de woningen als aan de buitenzijde van uw 

woongebouw geen werkzaamheden plaats. De vakmensen zijn 

dan op vakantie. De woning aan de Mgr. Zwijsenstraat 2 is dan 

ook gesloten. 

 

 

 

 

Wat is de stand van zaken werkzaamheden in de woningen? 

Vanwege onverwachtse omstandigheden duurden de werkzaamheden 

in een aantal woningen langer dan gedacht en gehoopt. Dit vinden 

wij erg vervelend voor u. Ook de communicatie liep niet zoals wij 

graag zouden willen. Onze excuses hiervoor. Gelukkig zijn de 

werkzaamheden in alle woningen vóór maandag 2 augustus 2021 

klaar. 

 

Wat is de stand van zaken werkzaamheden buitenzijde? 

Vóór de vakantie van de vakmensen zijn de werkzaamheden aan de buitenzijde van de Jan Ligthartstraat klaar. 

De steigers verplaatsen wij dan in gedeeltes naar de Mgr. Zwijsenstraat. De planning is dat alle steigers dan 

voor de vakantie tegen de gevel van de Mgr. Zwijsenstraat staan. Na de vakantie starten dan de 

werkzaamheden aan de buitenzijde van het woongebouw aan de Mgr. Zwijsenstraat. Deze werkzaamheden 

duren tot en met oktober 2021. Hierover krijgt u van de aannemer nog bericht. 

 

 

 

Wie moet ik bellen als er iets gebeurt tijdens de vakantie?  

U kunt dan altijd terecht bij WonenBreburg via 088  496 00 00 of 

www.wonenbreburg.nl. 

 

 

 

 



 

Hoe werkt uw nieuwe installaties, zoals uw zonnepanelen? 

Dit kunt u nalezen in het gebruikersboekje. Deze ontving u tijdens of na de 

oplevering van de werkzaamheden in uw woning van onze opzichter. 

 

 

 

 

Servicedag 

Natuurlijk doen wij onze uiterste om alles in 1 keer goed te 

maken. Helaas kan het toch voorkomen dat u na de oplevering 

merkt dat er iets niet goed werkt dat tijdens het groot 

onderhoud door ons is aangebracht. Dit willen wij uiteraard 

graag voor u oplossen. Dringen zaken kunt u natuurlijk direct 

bij de aannemer of onze opzichter melden. Maar ….u kunt 

voor niet dringende zaken ook wachten op de servicedag die in 

het najaar plaats vindt. Dit houdt in dat de BAM dan nog een 

keer bij de bewoners langskomt om zaken te maken die nog 

niet goed zijn. Hierover krijgt u na de vakantie nog bericht. 

 

 

 

Wat vond u van het groot onderhoud? Wij horen graag uw mening. 

U heeft het al gemerkt. Wij horen graag van u wat goed ging, wat u fijn vond 

maar ook zeker wat er beter kan en moet. In de afgelopen weken sprak u daar 

onder andere al met mijn collega, Gert Jan Kengen over. 

Met uw verbeterpunten gaan wij direct aan de slag. Wilt u alsnog uw mening 

laten weten? U kunt mij altijd bereiken op één van de onderstaande manieren. 

Daarnaast kunt u dit ook altijd met één van de klankbordgroepleden bespreken. 

Als alle werkzaamheden klaar zijn, kijkt WonenBreburg samen met uw 

klankbordgroep terug naar het groot onderhoud. Uiteraard nemen wij dan ook uw mening mee! 

Bedankt daarvoor. 

 

 

Wie zitten er in de klankbordgroep? 

Er is in uw buurt een klankbordgroep actief. Zij behartigen samen met het 

Bewonersplatform WonenBreburg Breda de algemene belangen van de 

bewoners. De komende maanden overlegt WonenBreburg regelmatig met 

uw klankbordgroep om de voortgang van het komende groot onderhoud te 

bespreken. Wilt u deelnemen aan deze klankbordgroep of wilt u uw stem 

laten horen? Ga dan even langs bij…. 

 

Naam Adres Huisnummer 

Mevrouw Klein Gunnewiek Jan Ligthartstraat 7B 

De heer Beerens Jan Ligthartstraat 9 

Mevrouw Boulaioune Mgr. Zwijsenstraat 8A 

Mevrouw Verschuren Mgr. Zwijsenstraat 4 
 

 



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.  

Humphrey is op vakantie van 29 juli t/m 20 augustus 2021. Voor 

dringende zaken kunt u dan terecht bij een collega 

projectopzichter. 

 

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.  

Ik ben vanaf 9 augustus t/m 1 september 2021 met vakantie. Voor dringende zaken kunt u dan terecht bij een 

collega woonconsulent. 

 

BAM en WonenBreburg wensen u een …. 

 

toe! 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roger de Leeuwe 

Woonconsulent 

 

mailto:h.vorstenbosch@wonenbreburg.nl
mailto:r.deleeuwe@wonenbrbeurg.nl

