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In november zijn SallandWonen en Mateboer gestart met de werkzaamheden in de Maten. 

Graag informeren wij u met deze nieuwsbrief over de deurbel, koven, bezoek aan de 

modelwoning en onze aanwezigheid tijdens de feestdagen.    

Deurbel 

Er zijn veel vragen geweest over de deurbel. Wij gaan bij de 

woningen label verhuur een nieuwe deurbel plaatsen (op de 

nieuwe gevel). De bel wordt bevestigd op het kozijn naast de 

voordeur. Er zit een ontvanger bij die u in het stopcontact kunt 

steken. U krijgt een gebruiksaanwijzing, zodat u zelf de bel 

met de gewenste toon kan instellen.  

Kijkmoment Modelwoning 

Inmiddels zijn de werkzaamheden in de modelwoningen 

afgerond. Het projectteam heeft zorgvuldig gekeken hoe we 

toch vanwege het Coronavirus op een aangepaste manier een kijkmoment voor u in de 

modelwoning kunnen organiseren.  

U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen of ontvangt deze zeer binnenkort, op welk 

moment u de modelwoning kan bezichtigen. De eerste blokken van de Maten zullen in 

december kunnen kijken, de overige blokken nodigen wij uit voor januari 2021. Bij de 

kijkmomenten zullen medewerkers van zowel SallandWonen als Mateboer aanwezig zijn 

(maximaal 2 personen). Bij hen kunt u terecht voor vragen.  

U heeft een kwartier de tijd om de woning te bezichtigen. De medewerkers zullen buiten 

blijven staan (vanwege de 1,5m maatregel en het beperken van contact). Wij hopen dat u bij 

het kijkmoment een goed beeld krijgt van het eindresultaat.  

Koven 

De buizen van het ventilatiesysteemlopen lopen straks bij u door de trapopgang en in de 

slaapkamer (kleine slaapkamer of grote slaapkamer verschillend per type woning). Wij 

hebben u uitgelegd dat deze buizen worden afgetimmerd. Hieronder ziet u een voorbeeld van 

de modelwoning, hoe de koven worden afgetimmerd en geschilderd.  

Afb. rechts koof in de kleine 

slaapkamer aan de achterzijde (type 

C8) Bij type C2 zal de koof in de 

grote slaapkamer. 

                                                                                                                   

aan de achterzijde vergroot 

worden 

 

Afb. links de koof bij 

de trapopgang                                



 

 

 

 

 

Vragen 

Hilde IJssel is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over het groot onderhoud. Zij is van 

maandag tot en met donderdag op de bouw aanwezig en te bereiken op tel 06-48 32 58 57 

of hilde.ijssel@mateboer.nl.  

Wanneer u een specifieke vraag voor SallandWonen heeft kunt u contact opnemen met 

woonconsulente Ivonne ten Have. Zij is bereikbaar via SallandWonen, 0572 – 348 348. Ook 

is ze regelmatig op de bouw aanwezig en zal ze meelopen met de uitvoerder en/of 

bewonersbegeleider van Mateboer.  

Herkenbaarheid 

Alle medewerkers van Mateboer en SallandWonen die bij het onderhoudsproject betrokken 

zijn en door de wijk lopen zijn herkenbaar aan een blauw hesje en altijd aan te spreken voor 

vragen.  

Coronavirus 

SallandWonen en Mateboer Bouw houden in deze tijd de RIVM richtlijnen aan die de overheid 

opstelt. Wij vragen u daarom om zoveel mogelijk contact met ons op te nemen per mail of 

telefoon. Ook stellen wij het op prijs als u ons op tijd laat weten dat u gezondheidsklachten 

zoals verkoudheid of griepverschijnselen heeft.  

Planning  

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de start van de label verhuur woningen 

januari 2021 zou worden. Door een langere levertijd op de gevelelementen vanwege de 

Coronacrisis zal deze planning wijzigen naar februari 2021. 

Wij komen minimaal 6 weken voor start van de werkzaamheden bij u thuis voor het 

keukentafelgesprek. Hilde IJssel zal hiervoor een afspraak met u maken.  

Kerstsluiting 

Voor we het allemaal weer weten staan de feestdagen voor de deur. De medewerkers van 

Mateboer Bouw zijn van 18 december 2020 tot en met 3 januari 2021 afwezig in verband 

met de kerstsluiting. 4 Januari 2021 zullen zij weer voor u klaar staan.  

SallandWonen blijft telefonisch bereikbaar op 0572-348 348. 

 

 

 

 

Wij willen u namens SallandWonen en 

Mateboer in deze bijzondere periode, fijne 

kerstdagen en een goede jaarwisseling 

wensen.                        
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