
 

  

  

 

                                

NIEUWSBRIEF 1           MAART 2021  

Onderhoud en verduurzamen  

Wijk Broekslag  
Fase 2 - duplexwoningen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SallandWonen en Salverda zijn gestart met het uitvoeren van het onderhoud aan 100 

woningen in de wijk Broekslag. Tegelijk met het onderhoud brengen wij energiebesparende 

voorzieningen aan om het comfort in de woningen te verhogen en de energierekening te laten 

dalen. We zijn gestart bij de eengezinswoningen, daarna volgen de duplexwoningen. U als 

bewoner van één van deze duplexwoningen ontvangt dan ook deze nieuwsbrief.   

 

Start onderhoud 

Als het project volgens planning verloopt starten wij in april met het onderhoud aan de 

duplexwoningen. U heeft ondertussen al een keuze gemaakt voor de tegels van de badkamer 

en het toilet. Wij hebben er voor gekozen om niet vlak voor de bouwvakvakantie nieuwe 

woningen aan te pakken. Dit zou namelijk betekenen dat enkele woningen tijdens de 

bouwvakvakantie niet helemaal klaar zijn en daardoor de betreffende bewoners langer in de 

logeerwoningen moeten verblijven. U kunt hieronder lezen wanneer er gestart wordt met uw 

woning.   

Planning (let op: dit is een voorlopige planning) 

 

Blok 1 = Beatrixlaan 34 t/m 48  

   start in april  

 

Blok 2 = Torenstraat 2E t/m 2H  

    start in april   

   Torenstraat 4 t/m 4C 

   start in april    

 

Blok 3 = Torenstraat 5 t/m 11 

    start in mei 

   Torenstraat 13 t/m 19 

    start in mei 

 

Blok 4 = W. de Zwijgerlaan 38 t/m 60

    start in juni 

 

Blok 5 = W. de Zwijgerlaan 45 t/m 59

    start in augustus 

 

Blok 6 = Torenstraat 6 t/m 28     

     start in september 
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We houden contact 

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle (bouw)activiteiten die in uw wijk 

gebeuren of gaan gebeuren. Deze nieuwsbrief ontvangt u regelmatig.  

 

 

Logeerwoning 

Wij zijn volop bezig met de planning van de logeerwoning. Wij hebben er voor gezorgd dat in 

elke woning een vaste telefoonlijn aanwezig is. Het is helaas administratief niet mogelijk om 

uw eigen telefoonnummer mee te nemen naar dit adres. Zodra wij de planning rond hebben 

krijgt u te horen naar welke woning u gaat. U krijgt dan ook het bijbehorende 

telefoonnummer van ons. Dit kunt u dan zelf doorgegeven aan uw zorginstantie of uw 

personen alarmering zodat zij de tijd hebben om dit om te zetten. Wij zorgen er ook voor dat 

bij elke woning een sleutelkluis aanwezig is. U ontvangt over de logeerwoning binnenkort nog 

meer informatie van ons. 

 

 

Zonwerend glas 

Wat u misschien al is opgevallen aan de Willem de Zwijgerlaan 

38 is dat wij deze woning voorzien hebben van glas dat extra 

zonwerend is. Dit HR++ glas heeft een speciale coating. 

Daardoor laat het minder zonnewarmte door dan normaal 

HR++ glas en blijft het in de zomer koeler in uw woning. Het 

glas zorgt er in de winter juist voor dat de warmte binnen blijft. 

Dit heeft een lagere energierekening als voordeel. Dit glas is 

wat donkerder van kleur dan standaard HR++ glas.  

 

 

 

Vragen? 

In deze corona-tijd kunnen we helaas minder persoonlijk contact met u hebben. Schroomt u 

zich daarom niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen hebt over de komende 

werkzaamheden. Wij hopen op een veilige en verantwoorde manier binnenkort weer 

persoonlijk met u in gesprek te kunnen.  

 

 

 

 

Romely Timmer    Els Vosman  

0525-659 793    0572-348 348 

broekslag@salverda.nl   grootonderhoud@sallandwonen.nl 
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