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Nieuwsbrief 2: Groot onderhoud gaat door!!! 
 

 

Een aantal weken geleden heeft u een enquête in uw brievenbus 

gevonden. Hierin werd gevraagd wat u o.a. van de technische staat 

van uw woning en uw flatgebouw vindt. 

Van de 144 bewoners hebben 94 bewoners, dat is toch 65%, de 

enquête teruggestuurd.  

Hartelijk dank dat u met zovelen hier de moeite voor heeft 

genomen. 

 

Wat viel er in de enquête op? 

Duidelijk kwam naar voren dat de meeste bewoners vinden dat de woning en het 

flatgebouw een goede opknapbeurt kan gebruiken. Vooral de uitstraling van het 

gebouw komt zeer ouderwets over. 

De meeste bewoners (68%) vinden dat de isolatie van met name de keuken, 

slaapkamers en woonkamer veel beter kan. 

Er is ontevredenheid over de verwarming, de ventilatie en ook over de boiler.  

Volgens een ruime meerderheid mogen de schuiframen in de slaapkamers ook vervangen 

worden. 

De galerijvloer vinden veel bewoners gedateerd en versleten. 

 

Klankbordgroep 

Meer dan 23 bewoners hebben in de enquête aangegeven mee te 

willen doen in een klankbordgroep. Van deze 20 bewoners zal 

een groep van 10 bewoners worden uitgenodigd deel te nemen 

aan de klankbordgroep. Deze bewoners zijn verdeeld over alle 

drie de flatgebouwen. Zij kunnen meekijken en meepraten 

tijdens dit groot onderhoudsproject. 

Binnenkort worden zij uitgenodigd en krijgen zij uitleg wat de 

bedoeling is van deze klankbordgroep. 
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Wanneer beginnen? 

Een project waar 144 woningen bij betrokken zijn, vraagt een 

goede en dus lange voorbereiding. Dit betekent dat we in 

ieder geval niet eerder starten dan na de bouwvakvakantie 

van 2022. Door middel van onder andere nieuwsbrieven 

zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden. 

 

 

Heeft een reparatieverzoek? 

In de enquêtes kwamen we regelmatig een wens van iemand tegen wat voor ons 

een reparatieverzoek is. Bij voorbeeld een toilet die lekt. Hiervoor mag u altijd 

een reparatieverzoek indienen. Dit kan via de website www.wonenbreburg.nl, 

maar u mag ook bellen naar 088 – 4960000. 
 

Wanneer komt de volgende nieuwsbrief? 

We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen voor dit groot onderhoud. Het kan 

zijn dat u regelmatig mensen van bedrijven ziet lopen. Dit heeft allemaal met 

deze voorbereidingen. 

Het kan even duren, maar als we u weer zaken te melden hebben ontvangt u 

weer een nieuwsbrief. 

 

Heeft u vragen? 

Wanneer u zich nu al zorgen maakt of al vragen heeft dan kunt u 

contact opnemen met uw woonconsulent Annet den Hollander, via het 

nummer 076-5308423 of via de mail, 

a.denhollander@wonenbreburg.nl 

of 

met uw buurtbeheerder Marjolein Wardenaar. Zij is bereikbaar op 076-

5308464 of via de mail , m.wardenaar@wonenbreburg.nl. 

 

 

Tot een volgende nieuwsbrief! 
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