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Afronding werkzaamheden 

 

De bouwvakperiode is weliswaar voorbij, maar het project is niet helemaal afgerond. 

Na de opleveringen zijn er nog resterende werkzaamheden en de afwikkeling van een 

aantal schades en de vergoedingen staat nog open. Dit pakken wij nu samen met 

Trebbe op. Hiervoor is Trebbe vanaf 18 september op de woensdagen en vrijdagen in 

uw buurt met een keet aanwezig. In deze keet kunt u ook met uw vragen terecht.  

  

Veel werkzaamheden hebben betrekking op het volgende : 

- de controle van de instellingen van de Ecolution door Inventum (zie brief Trebbe) 

- de bestrating rondom de bergingen; 

- het dichtmaken van de gaten in het plafond op zolder;  

- het aanbrengen van de dorpels onder de keukenramen.  

 

Naast deze werkzaamheden handelt Trebbe per adres ook de andere werkzaamheden 

af die zijn gemeld via opleveringformulieren, mails en klachten van bewoners. Heeft u 

twijfels of uw restpunten wel bekend zijn en worden opgepakt? Laat ons dit dan weten 

via de mail (het mailadres vindt u onderaan deze nieuwsbrief). 

 

Buitengebied 

 

In september controleren we nogmaals het buitengebied. Waar nodig herstellen we 

deze. Het beschadigde groen legt de gemeente in het juiste seizoen opnieuw aan. 

 

Inloopspreekuur 

 

Heeft u vragen? Er is een inloopspreekuur in de keet op de woensdagen van 09:00 – 

11:00 uur en op de vrijdagen van 14:00 – 16:00 uur. De keet staat vanaf 18 september 

op hoek Klokjeslaan en M.H. Trompstraat. 

 

Handleiding 

 

Voor de installaties maakten wij een gebruikershandleiding. Deze vindt u als bijlage bij 

deze nieuwsbrief. Hierin staat ook info over aanmelden zonnepanelen bij 

www.energieleveren.nl 

 

Contact 

 

Het projectteam kunt u via e-mail bereiken: projectkareldoormanplein@portaal.nl en/of 

kareldoormanplein@trebbe.nl 
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