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Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de renovatie van de woningen in 

uw buurt.  

 

Stand van zaken 

De werkzaamheden lopen volgens planning. Ruim een kwart (25%) van de 

gerenoveerde woningen is nu opgeleverd. Voor de bouwvakvakantie ronden we de 

woningen aan de oneven zijde van de Grevenstraat af (nummers 1 t/m 43-A). Na de 

bouwvak volgen Grevenstraat 12 en 14 en de woningen aan de oneven zijde van de 

Marendorpse Dwarsstraat (nummers 1 t/m 11). Op de achterzijde van deze 

nieuwsbrief vindt u op hoofdlijnen de totale planning. Heeft u hier vragen over? Neemt 

u dan contact op met onze bewonersbegeleider.  

 

Verlichting voordeur 
Van een aantal bewoners ontvingen wij een bezwaar over het felle licht van de 

buitenlampen aan de voorkant van de woning. Daarom hebben wij besloten een 

lichtsensor én lichtschakelaar aan te brengen. Dit doen we standaard bij alle nog te 

renoveren woningen. Bij een aantal woningen, die bij het nemen van dit besluit al 

gerenoveerd waren, is inmiddels een lichtschakelaar aangebracht.    

 

Coating balkons  

De temperaturen zijn toegenomen, daarom kunnen we nu de balkons coaten en de 

overige werkzaamheden aan de balkons uitvoeren. Binnenkort starten we met deze 

werkzaamheden. Wij informeren de bewoners, bij wie we dit gaan uitvoeren, 

persoonlijk hierover. 

 

Verhuur lege woningen  

Een aantal bewoners is verhuisd. Daardoor zijn er lege woningen in het project. Als er 

een woning vrijkomt, bekijken we of we deze in kunnen zetten als wisselwoning. We 

kijken dan naar het type woning* en het aantal beschikbare wisselwoningen. Op dit 

moment hebben we voldoende (passende) wisselwoningen beschikbaar en gaan we 

een aantal lege woningen opnieuw verhuren, via www.hureninhollandrijnland.nl  

 

* omdat we bij de toewijzing van de wisselwoning kijken naar het huidige type woning (boven,- 

beneden-, of eengezinswoning), zie ook het eerder ontvangen Sociaal Plan Grevenstraat e.o.  

 

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen, of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Irene 

de Bruin, bewonersbegeleider, via telefoonnummer: 06 – 181 822 29 

of per e-mail: grevenstraat@portaal.nl. U bent ook van harte welkom 

op het spreekuur, elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur in 

Grevenstraat 12.  
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