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Corona virus 

SallandWonen en Mateboer Bouw leven de RIVM- 
richtlijnen na die de overheid stelt. Dit heeft invloed op 
de manier waarop er gewerkt zal worden. Denk aan: 

- 1,5 meter afstand 
- Minder persoonlijk contact 
- Maximaal 2 medewerkers tegelijk in 

uw woning aan het werk 

Wij houden de maatregelen en de richtlijnen van het 
RIVM in de gaten en verzoeken u vriendelijk om zoveel 
mogelijk contact met ons op te nemen per mail of per 
telefoon. Ook zouden wij het op prijs stellen als u ons 

tijdig laat weten wanneer 
u gezondheidsklachten 
zoals verkoudheid of 
griepverschijnselen 
ervaart. Dan kunnen wij in 
overleg met u de planning 

Planning 

We zijn gestart met de 1e woningen. Tot aan het 
einde van het jaar zullen we de werkzaamheden 
bij de 14 woningen met het label verkoop 
uitvoeren. 

 

In januari 2021 starten we vervolgens met de 85 
woningen met het label verhuur. 

U ontvangt ongeveer 1,5 week voor aanvang van 
de werkzaamheden een uitgebreide 
planningsbrief. 

Nieuwbrief november 2020 aanpassen. 
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Keukentafelgesprek 

Afgelopen weken hebben wij de bewoners van de 
label verkoopwoningen gesproken tijdens het 
keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek worden de 
werkzaamheden doorgenomen. 

Gezien de huidige situatie rondom de Corona 
maatregelen heeft het keukentafelgesprek een 
andere vorm aangenomen dan we normaal 
gesproken doen. We kwamen wel bij de bewoners 
thuis, echter beperkten wij het gesprek tot het 
geven van de noodzakelijke informatie en het 
opnemen van de woning. Zodat zowel u als wij ons 
toch op een goede manier kunnen voorbereiden op 
de werkzaamheden. 

Heeft u nog géén keukentafelgesprek gehad? 
Bewonersbegeleider Hilde neemt tijdig contact met 
u op om circa 6 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden een gesprek te plannen. 

Wij verzoeken u verder bij vragen of 
onduidelijkheden zoveel mogelijk telefonisch of per 
mail contact met ons op te nemen. 

 
Modelwoningen 

 
Inmiddels zijn bij de modelwoningen nr 26 en 110 
de gevelpuien vervangen. Alleen het kozijn in de 
keuken ontbreekt nog, aangezien hier later een 
wijziging is doorgevoerd met betrekking tot de 
raampartij. Hierover bent u geïnformeerd in de 
brief met kleurkeuzes en impressie voor- en 
achtergevel. Dit kozijn wordt zo spoedig mogelijk 
geplaatst, inclusief achterdeur. Wij hopen dat de 
Corona-maatregelen het toelaten om in december 
een kijkmoment te organiseren. 

 
Verval raam toilet label verhuur 

Tijdens de huisbezoeken hebben wij vragen gehad 
over het toiletraam. Aangezien deze in de nieuwe 
situatie komt te vervallen. Meerdere bewoners 
zouden graag een raam in het toilet wensen. 
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Vanuit esthetisch oogpunt is besloten om het 
originele ontwerp te handhaven en zal het raam in 
het toilet dus komen te vervallen. 

 

Door de aanleg van het mechanisch 
ventilatiesysteem wordt de lucht in het toilet 
afgevoerd en ververst. 

 

Draairichting voordeur label verhuur 

Misschien is het u al opgevallen dat de draairichting 
van de voordeur bij de modelwoning gewijzigd is. 
Dit is een bewuste keuze, om zo een zo groot 
mogelijke doorgang te creëren. De voordeur draait 
nu tegen de radiator aan, waarbij de klink over de 
radiator heen komt. Wij zullen nog een deurstopper 
plaatsen onder de radiator, om beschadiging van de 
deur en/of radiator te voorkomen. 

 

 

Klankbordgroep 
 

Voor dit project is er ook een klankbordgroep 
samengesteld. Enkele bewoners hebben zich 
hiervoor opgegeven en samen hebben we 
meerdere keren overleg gehad om de plannen en 
documentatie door te nemen. Hieronder kunt u 
lezen welke bewoners deelnemen in de 
klankbordgroep. Mocht u vragen hebben, kunt u 
zich altijd richten tot deze bewoners. 

 



 

 
 
 

Kleurkeuze per blok label verhuur 
 

Inmiddels heeft u uw voorkeur voor kleurkeuze van 
de gevel en voordeur kunnen doorgeven. Ook uw 
definitieve keuze voor het type voordeur is door 
velen opgegeven. In onderstaand overzicht treft u 
de definitieve kleurkeuze aan per blok. 

Kleur steen Kleur deur 
Blok 1 nr 11 t/m 14 Rood Grijs 
Blok 2 nr 21 t/m 24 Geel Grijs 
Blok 3 nr 25 t/m 29 Bruingeel Groen 
Blok 4 nr 30 t/m 34 Bruingeel Groen 
Blok 5 nr 46 t/m 51 Bruingeel Groen 
Blok 6 nr 63 t/m 69 Bruingeel Groen 
Blok 7 nr 70 t/m 73 Rood Grijs 
Blok 8 nr 52 t/m 56 Rood Grijs 
Blok 9 nr 74 t/m 79 Rood Grijs 
Blok 10 nr 80 t/m 84 Bruingeel Groen 
Blok 11 nr 90 t/m 94 Geel Grijs 
Blok 12 nr 95 t/m 98 Geel Bruin 
Blok 13 nr 99 t/m 103  Rood Grijs 
Blok 14 nr 104 t/m 107 Geel Bruin 
Blok 15 nr 115 t/m 119 Geel Grijs 
Blok 16 nr 108 t/m 114 Geel Bruin 
Blok 17 nr 125 t/m 128 Rood Grijs 

 

Betrokken medewerkers Mateboer 
 
 
 

Hilde IJssel is uw contactpersoon 
voor dit project. U kunt bij haar 
terecht voor uw vragen. 

 
 

Martin Vos is de uitvoerder en stuurt 
alle partijen en werklieden aan op de 
bouw. Tijdens de werkzaamheden 
loopt Martin regelmatig rond en 
houdt het bouwproces in de gaten. 
Heeft u vragen? Dan kunt u deze 
altijd stellen. 

Ketenpark 
 

Er is inmiddels een bouwplaats ingericht op het 
grasveld aan de Kerspelweg. 
De uitvoerder en bewoners- 
begeleider zullen hier 
aanwezig zijn. U kunt aan de 
zijde van de tandartspraktijk 
door het hek, om naar de 
bewonersbalie te gaan. 

 
 

Centrum voor woononderzoek 
 

Nu we uw woning gaan opknappen, zijn we 
benieuwd hoe u dit ervaart en of u na afloop 
tevreden bent met het eindresultaat. 

 

Wat is goed gegaan en wat kan beter? Uw ervaring 
en mening zijn erg belangrijk en we hebben het 
onafhankelijke onderzoeksbureau Centrum voor 
Woononderzoek gevraagd om dat in beeld te 
brengen. Tijdens de werkzaamheden aan uw 
woning en als alles klaar is (na oplevering) wordt u 
dan ook door hen gebeld. 

 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Contact 
 

Heeft u vragen? 

Dan kunt u contact opnemen met Hilde IJssel, 
bewonersbegeleider. Hilde is bereikbaar op 
maandag tot en met donderdag. 

06 - 48 32 58 57 
  hilde.ijssel@mateboer.nl 

 
 

U kunt ook contact opnemen met SallandWonen. 
Uw contactpersoon is Ivonne ten Have, 
woonconsulent. 
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0572 – 348 348 
  i.tenhave@sallandwonen.nl 
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