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Nieuwsbrief 28 

De laatste stand van zaken 
 

Het is bijna vakantie en het groot onderhoudsproject 

nadert zijn eind! 

 

In deze nieuwsbrief leest u de laatste zaken die nog 

spelen en gedaan moeten worden. 

 

Wanneer wordt de laatste woning opgeleverd? 

Geheel volgens planning wordt woensdag 28 juli de laatste woning opgeleverd. Alle woningen 

zijn dan van binnen klaar.  

Dat dit geheel volgens planning is gegaan, is een groot compliment voor iedereen: de aannemer 

maar ook voor u als bewoner. 

 

Wanneer is het bouwvak? 

De bouwvak is van 2 augustus tot en met 27 augustus 2021. Tijdens deze vier weken liggen de 

werkzaamheden stil. 

 

Welk nummer kunt u bellen bij een noodsituatie? 

Wanneer er een noodsituatie is, kunt u tijdens de bouwvak zoals altijd het 

algemene nummer van WonenBreburg bellen: 088-4960000. 

 

Wat is een gebruikersboekje? 

U ontvangt bij deze Nieuwsbrief een gebruikersboekje. U vindt hierin 

adviezen en tips voor het gebruik en het onderhoud van uw woning. Ook 

geeft de handleiding nuttige informatie over de apparaten die zijn 

geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld het ventilatiesysteem. Een goed gebruik van 

deze apparaten spaart het milieu én uw portemonnee. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen waar u mee zit? U mag altijd bellen met uw woonconsulent  

Annet den Hollander. Zij is bereikbaar op maandag tot en met donderdag via 

a.denhollander@wonenbreburg.nl of via 076 – 530 8423.  

 

 

 

 



 

 

Wat staat er nog te gebeuren? 

 

BLOK 1 Jacob Romanstraat 20 t/m 114 Herfstflat 

Week 30  Oplevering laatste woning 

Week 35 t/m 42   Schilderwerkzaamheden trappenhuizen 

Week 38 en 39 Elementen plaatsen boven entrees inclusief gaten boren en aanpassing 

hekwerken 

Week 39 t/m 42 Galerijgevels bekleden met Trespa 

Na Trespa  Deurbel bij voordeur terugplaatsen 

Week 39 t/m 42 Vloercoating trappenhuizen 

Na coating  Vloerplinten en laatste afwerkpunten 

 

BLOK 2 Jacob Romanstraat 128 t/m 222 Zomerflat 

Week 30  Elementen plaatsen boven entrees 

Week 35 t/m 38 Galerijgevels bekleden met Trespa 

Na Trespa  Deurbel bij voordeur terugplaatsen 

Week 38  Hekwerken aanpassen boven entrees 

Week 35 t/m 42   Schilderwerkzaamheden trappenhuizen 

Week 37 t/m 39 Vloercoating trappenhuizen 

Na coating  Vloerplinten en laatste afwerkpunten 

 

BLOK 3 Daniël Marotstraat 2 t/m 96 Lenteflat 

Week 30  Elementen plaatsen boven entrees 

Week 35 t/m 37 Vloercoating trappenhuizen 

Na coating  Vloerplinten en laatste afwerkpunten 

Week 35 t/m 42   Schilderwerkzaamheden trappenhuizen 

Week 38  Hekwerken aanpassen boven entrees 

 

BLOK 4 Daniël Marotstraat 110 t/m 204 Winterflat 

Week 27 t/m 30 Vloercoating trappenhuizen 

Na coating   Vloerplinten en laatste afwerkpunten 

Week 35 t/m 42   Schilderwerkzaamheden trappenhuizen 

Week 38  Hekwerken aanpassen boven entrees 

 

 

Week 42 en 43 Opruimen bouwterrein 

 

 

Van Wijnen en WonenBreburg wenst u een fijne vakantie! 


