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70% ruim gehaald! 
 

 

Afgelopen november had u de mogelijkheid langs te komen in de woonkamer 

van ons buurtbeheerderskantoor. Collega’s en de aannemer waren aanwezig om 

al uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Omdat niet alle bewoners 

langs konden komen, zijn we ook langs de deuren gegaan om vragen te 

beantwoorden. 

 

Het groot onderhoud gaat door! 

Veel bewoners hebben tegen ons gezegd dat ze het fijn vinden dat hun flat en 

woning wordt opgeknapt en hebben daarom ook de aanvullende 

huur- en serviceovereenkomst getekend. Uiteindelijk heeft 80% van 

de bewoners ingestemd met deze maatregelen. Voor de 

zonnepanelen heeft ook 80% getekend. Dit betekent dat het groot 

onderhoud definitief doorgaat voor alle bewoners van de 144 woningen in de 

flats aan de Calandstraat. 

 

Wat is de volgende stap? 

Op dit moment maakt WonenBreburg samen met de architect het ontwerp van 

het onderhoudsplan. De klankbordgroep krijgt dit ontwerp binnenkort te zien. 

We verwachten dat het ontwerp het eerste kwartaal 2022 definitief klaar is. 

Daarna ontvangt u weer een nieuwsbrief met uitleg. Ook zijn we druk bezig met 

de verdere technische voorbereidingen. Medewerkers van de aannemer Van 

Wijnen Rosmalen en diverse adviseurs zijn bezig de flats en woningen te 

inspecteren. U heeft hierover eerder een nieuwsbrief ontvangen. 

 

Wanneer start het groot onderhoud? 

Na het definitief ontwerp van de architect gaan we met de 

voorbereidingen in de wijk beginnen. We streven er naar dat we na 

de zomer van 2022 aan de slag gaan. Het is nog niet bekend in welke 

flat we starten. Wanneer we dit weten kunt u dit weer in een 

nieuwsbrief lezen. 
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Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met uw woonconsulent Annet den 

Hollander. Zij is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag via 

a.denhollander@wonenbreburg.nl of via de klantenlijn  

088 – 496 0000 of  076 – 530 8423. 

 

Maakt u zich zorgen? Blijf er niet mee lopen! 

 

 

 

mailto:a.denhollander@wonenbreburg.nl

