
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 4 

De Maten 
  Mei 2021 

 

 

 

    

 

Inmiddels zijn de werkzaamheden bij de helft van het aantal woningen opgestart. Het schiet 

op! 

Nieuwe horren 

Wilt u nieuwe horren? Lever dan voor 22 juli 2021 het bestelformulier in bij de bewonerskeet. 

Wij zorgen er dan voor dat de bestellingen bij Kluszon terechtkomen.  

Na 22 juli kunt u nog steeds horren bestellen, alleen moet u dan zelf het bestelformulier bij 

Kluszon inleveren: Heesweg 7, 8102 HJ Raalte 

 

Uitstellen werkzaamheden  

Bij een aantal woningen is door het slechte weer vertraging ontstaan in de werkzaamheden. 

Het vervangen van de gevelpuien en daken zijn een paar 

dagen uitgesteld. De bewoners die hiermee te maken 

krijgen worden altijd persoonlijk door ons geïnformeerd. 

Uiteraard hopen we dat er niet meer van deze 

onwerkbare dagen komen.  Zijn er nog vragen hierover 

dan kunt u altijd contact opnemen met Hilde IJssel of 

langsgaan bij de bewonerskeet.  

 

Oplevering en informatie  

Als de werkzaamheden van uw woning klaar zijn, zal Hilde 

een oplevering met u inplannen.  

Tijdens deze oplevering zullen de uitgevoerde 

werkzaamheden in uw woning worden gecontroleerd.  

U ontvangt dan ook een Woningwijzer van ons. Hierin wordt 

uitgelegd hoe de nieuw aangebrachte voorzieningen werken. 

Ook krijgt u tekeningen van de nieuwe gevel. Op die 

tekening staat de plek aangegeven waar u eventueel uw 

zonwering aan kunt bevestigen. 

Een goede plek om de Woonwijzer met tekeningen op te 

bergen is de meterkast.  

 

 



 

 

 

 

 

Hemelvaart en Pinksteren 

Op donderdag 13 mei,  vrijdag 14 mei en maandag 24 mei 

2021 zijn wij niet aanwezig op de bouw en zullen er ook geen 

werkzaamheden uitgevoerd worden.  

Alle andere dagen staan wij graag weer voor u klaar! 

 

 

 

De wijk is snel aan het veranderen  

Omdat bij de helft van de woningen de werkzaamheden zijn afgerond of opgestart zijn er 

steeds meer nieuwe gevels en kleuren in de wijk te zien. Negen blokken zijn al voorzien van 

een nieuwe gevel. Erg mooi om te zien! 

Hieronder een schema met de startdata van de nog op te starten blokken. 

De Maten 99 tot en met 
103 

Blok 13 Verwachte start 10-05-2021 

De Maten 104 tot en met 
107 

Blok 14 Verwachte start 20-5-2021 

De Maten 115 t/m 119 Blok 15 Verwachte start 26-5-2021 

De Maten 108 t/m 114 Blok 16 Verwachte start 2-6-2021 

De Maten 125 t/m 128 Blok 17 Verwachte start 10-6-2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Parkeren 

De parkeerdruk in uw wijk is momenteel groot. Wij beseffen ons dat dit niet altijd prettig is.  Er 

zijn veel werklieden aan het werk en er wordt veel materiaal aangeleverd en afval afgevoerd. 

Daarnaast moeten we ook veilig werken om daken en gevels te vervangen. Hiervoor hebben 

we een tijdelijke bouwplaats nodig die wordt afgezet met hekken. Dan staat het materiaal 

veilig en kan de benodigde kraan veilig werken.  

Wij doen er alles aan om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken. Gelukkig is het in 

overleg met de gemeente mogelijk gemaakt dat werklieden tijdelijk kunnen parkeren op de 

groenstrook tegenover de bouwplaats.  

 

Zijn er nog vragen? 

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

hilde.ijssel@mateboer.nl 

 

 

 

 

 

 


