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In december vorig jaar zijn we begonnen met de werkzaamheden in uw wijk en kijk we zijn 

alweer bijna klaar! Er is van alles gebeurt: busjes, bouwvakkers, bouwmachines en 

bouwmateriaal in de straat. Dat zorgt altijd voor overlast. Dan krijg je steigers in de tuin en 

voor de ramen. En dan ook nog eens rommel in huis en wisselvallig Nederlands weer. 

Kortom: je moet er heel wat voor over hebben.  

 

Lopen we op schema?  

Bij een aantal woningen is door de regen vertraging 

ontstaan in de werkzaamheden. Het vervangen van 

de gevelpuien en daken is een paar dagen 

uitgesteld. De bewoners die hiermee te maken 

krijgen zijn persoonlijk door ons geïnformeerd.  

Wij hopen dat wij een goede periode tegemoet 

gaan met minimale vertraging, zodat wij voor de 

bouwvak klaar zijn met de werkzaamheden. 

 

Nieuwe horren 

Wilt u nieuwe horren? Lever dan vóór 1 augustus uw bestelformulier in bij Kluszon:  

Heesweg 7, 8102 HJ Raalte. 

 

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 tekeningen staat de plek aangegeven 

waar u eventueel uw zonwering aan kunt 

bevestigen. Een goede plek om de 

Woningwijzer met tekeningen op te bergen is 

de meterkast.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ramen wassen 

Wij komen na het verwijderen van de steigers uw ramen wassen. Wij zullen de datum per brief 

aan u doorgeven.  

 

Bouwplaats opruimen 

Wij starten binnenkort met het opruimen van de bouwplaats. Het terrein zal zo goed als leeg 

zijn voor de bouwvak.  De uitvoerderskeet en de bouwhekken zullen nog blijven staan, deze 

verwijderen wij in de laatste week van augustus. 

 

Film  

Om de metamorfose van de wijk in beeld 

te brengen zijn we een film aan het 

maken van de werkzaamheden. We 

hebben met huurders gesproken en zelfs 

met een drone opnamen gemaakt. Op 

onze website en social media ziet u 

binnenkort het resultaat. 

 

Tevreden? 

Regelmatig hebben we via het Centrum 

voor Woononderzoek aan u gevraagd 

hoe u de werkzaamheden heeft ervaren 

en hoe tevreden u bent over het resultaat.  

Met een eindoordeel van een dikke 7,5 

zijn wij supertrots !!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contact komende weken 

Bij vragen tijdens de bouw kunt u contact opnemen met Hilde IJssel, bewonersbegeleider. 

Hilde is bereikbaar van maandag tot en met donderdag.  

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

 

Met wie neem ik contact op tijdens de bouwvak? 

Tijdens de bouwvakantie van 30 juli 2021 tot en met 23 augustus 2021 zijn wij niet aanwezig 

op de bouw. U kunt bij spoedgevallen contact opnemen met het calamiteitennummer van 

Mateboer: 06 - 34 84 86 56 

 
Voor overige vragen kunt u altijd bij SallandWonen terecht 0572 - 348 348 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe en 

geniet van uw mooie wijk en woning! 

mailto:hilde.ijssel@mateboer.nl


 

 

 

 

 

         

         

           

       

 

 


