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We zijn gestart met de werkzaamheden bij de eerste woningen met het label verhuur!  

Met deze nieuwsbrief praten we u graag bij over het project. 

Gesprek en uitleg werkzaamheden 

Ongeveer 6 weken voor de start van de werkzaamheden in uw woning komen 

bewonersbegeleider Hilde en uitvoerder Martin u thuis bezoeken om uw woning op te nemen, 

de werkzaamheden door te nemen en al uw vragen te beantwoorden. 

 

Maatvoering kozijnen gevel aanzichten  

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de modelwoningen hebben we besloten twee 

wijzigingen te doen in de maatvoering. Als bijlage ontvangt u de juiste gevelaanzichten met 

maatvoering. In een rood kader zijn de wijzigingen weergegeven.  

• Breedte voordeur is aangepast bij zowel type C2 als C8, zodat er een zo groot 

mogelijke doorgang gecreëerd wordt.   

• Bij type C8 is de maatvoering van het kozijn aangepast: 

o aan de voorzijde op de begane grond,  

o bij het kozijn aan de voorzijde op de 1
e

 verdieping  

o bij het grote kozijn aan de achterzijde op de 1
e

 verdieping (nu is de 

maatvoering van de grote kozijnen overal gelijk. Dit is vooral gunstiger 

voor eventuele raamdecoratie.) 

 

Nieuwe sloten 

U krijgt straks nieuwe sloten in uw nieuwe voor- en achterdeur. Ook zal het slot van uw 

bergingsdeur worden vervangen zodat u met één sleutel alle deuren kunt bedienen.  

Heeft u een poort- of schuttingdeur? Dan kunt u tegen betaling voor deze deur ook een nieuw 

slot bijbestellen, dit kunt u doorgeven aan Hilde.  

 

Huurverhoging 

Volgens het contract gaat u na afloop van de werkzaamheden een huurverhoging betalen 

voor de isolerende maatregelen. U heeft onlangs van SallandWonen een brief ontvangen over 

het uitstellen van deze huurverhoging (gaat in per 1 augustus 2021). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wijziging ventilatiesysteem 

Wij hebben besloten om een nog energiezuiniger ventilatiebox toe te 

passen dan geplaatst in de modelwoning. Deze nieuwe ventilatiebox is 

voorzien van een warmtepomp. Deze zuigt net als de normale 

ventilatiebox lucht af uit toilet en badkamer. Maar kan daarnaast een 

deel van de warmte weer gebruiken voor het opwarmen van het water 

van de centrale verwarming.  De nieuwe ventilatiebox levert u dus extra 

energiebesparing. 

 

 

Hoe gaan wij netjes werken in uw woning?  

We plaatsen in uw woning een stofwandsysteem dat stof, vuil en tocht 

tegen zal houden. Dit systeem plaatsen we voordat we de gevelpui van uw woning gaan 

vervangen.  

Hieronder ziet u hoe dit systeem eruit ziet. Naast het voorkomen van stof kunnen we met dit 

systeem ook veiliger werken door het contact tussen werklieden en u te minimaliseren.  

 

 

Afdekken 

Daarnaast zullen alle werkplekken, looppaden en trappen afgedekt worden met folie wanneer 

er binnen werkzaamheden uitgevoerd worden. 

Wat moet ik zelf doen? 

• Uw eigendommen verwijderen of verplaatsen; 

• In de bewonerskeet op het grasveld aan de Kerspelweg kunt u afdekfolie ophalen om 

uw spullen te beschermen;  

• Voldoende ruimte maken bij uw gevel om een steiger te plaatsen (hier krijgt u van ons 

bijtijds een brief over); 

• Uw gevel vrijmaken van lampen/zonneschermen ed wanneer de steiger geplaatst 

wordt.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Vloerisolatie;  

Inmiddels heeft Koston alle bewoners een brief gestuurd, met daarin de datum voor het 

aanbrengen van vloerisolatie. Heeft u geen brief ontvangen? Neemt u dan contact op met 

Hilde.  

Bouwplaats per blok woningen 

Wanneer we bij uw blok starten met de werkzaamheden, zal er een tijdelijke bouwplaats 

ingericht worden.  

Dit is een opstelplaats voor de kraan (nodig voor het vervangen van de daken en het 

vervangen van de gevelpuien), afvalcontainers en eventuele materiaalopslag. Voor deze 

bouwplaats gebruiken we enkele parkeerplaatsen en de bouwplaats zal uit 

veiligheidsoverwegingen gemarkeerd worden met bouwhekken.  

Wij beperken dit uiteraard tot het minimum en willen de overlast hierdoor zoveel mogelijk 

beperken. Als de werkzaamheden in uw blok zijn afgerond, verplaatsen we de kraan en 

tijdelijke bouwplaats naar het volgende blok.  

Aanpassen planning door het koude weer 

De sneeuw en vorst van de afgelopen periode levert mooie winterse plaatjes op. Helaas heeft 

het ook gevolgen gehad voor de geplande werkzaamheden. We  konden door de 

hoeveelheid sneeuw en de vorst geen steigers opbouwen en we mochten ook geen asbest 

verwijderen.  

Dat betekent dat we de planning moesten aanpassen. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer 

opgestart. Uiteraard ontvangt u zo spoedig mogelijk een gewijzigde planningsbrief of de 

nieuwe startdatum. Onze excuses voor het ongemak.  

 

 

 

Zijn er nog vragen? 

Neem dan contact op met bewonersconsulent Hilde IJssel 06-48325857 of 

hilde.ijssel@mateboer.nl 

 


