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In mei ontving u de laatste nieuwsbrief van ons. De bewoners van de Oscar 
Carréstraat hebben de planning inmiddels ontvangen. Tijd voor een update. 

 

Uitvoering 

Inmiddels hebben de werkzaamheden binnen afgerond in de 

proefwoning. Op maandag 8 juni zijn de kozijnen aan de binnenkant 

afgewerkt. Bij de proefwoning is het gelukt om voor de mechanische 

ventilatie de bestaande koof te gebruiken. We hopen dat dit overal 

gaat lukken maar kunnen dit niet garanderen.  

We hebben foto’s gemaakt van de werkzaamheden en hoe alles eruit 

komt te zien. Deze foto’s zijn ook voor u ter inzage. Als u interesse 

heeft kunt u een keer tijdens het spreekuur binnenlopen om de foto’s 

te bekijken. Een aantal foto’s zijn afgebeeld op de achterkant van 

deze nieuwsbrief. 

 

Bouwplaats 

Inmiddels is de bouwplaats ingericht op het 

parkeerterrein tegenover de Oscar Carréstraat. 

Er staan containers voor opslag, een schaftunit 

en een kantoorunit. Als de werkzaamheden 

starten komt er meer verkeer. De vakmensen 

parkeren hun auto’s / busjes zoveel mogelijk op 

het parkeerterrein. We kunnen niet voorkomen 

dat er ook busjes staan voor de woning waar we 

aan het werk zijn. De vakmensen hebben 

materiaal en gereedschap nodig en moeten 

zware spullen in- en uitladen.  

 

Tegelkeuzes  

De bewoners die in aanmerking komen voor vervanging van keuken/douche en/of 

toilet hebben hun keuze doorgegeven. Na de bouwvakvakantie, vanaf 31 augustus, 

beginnen we met het vervangen van de keukens/douches en toiletten. U ontvangt voor 

de bouwvakvakantie hiervan een planning. 
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Contactpersoon:  

Bep Kosse 

T: 06 – 51 94 77 64  

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en 

aannemer De Variabele 

en wordt verspreid onder 

de bewoners van Dinkel-

Dommel- en Oscar 

Carréstraat. We 

informeren u wanneer er 

nieuws is over renovatie 

in uw buurt.  
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Spreekuur 

Vanaf maandag 15 juni heeft Ruth wekelijks een spreekuur.  

U kunt hier terecht met vragen en opmerkingen. Het spreekuur 

is elke maandag tussen 13.30 uur en 14.30 uur in de groene 

keet op het bouwterrein.  
 

Verhoogd toilet 

De meeste bewoners hebben nu een toilet op standaard hoogte. Als uw toilet aan 

vervanging toe is en u heeft een verhoogd toilet, dan krijgt u deze ook weer terug als u 

dat wilt. Heeft u nu een standaard toilet en wilt u een verhoogd toilet? Dan kan dat 

tegen bijbetaling van €70,00 incl. BTW. Ook bewoners die niet in aanmerking komen 

het vervangen van het toilet kunnen hiervoor kiezen.  

 

Wilt u graag een verhoogd toilet, neem dan contact op met Ruth, bewonersbegeleider 

van de Variabele.  

 

Perilex aansluiting voor kookplaten 

Wilt u elektrisch koken in plaats van gas ? Dan heeft u een 

perilex aansluiting nodig in de keuken. We maken dan een 

aparte fornuisgroep in de meterkast met een perilex 

stopcontact in de keuken bij de opstelplaats voor het 

kooktoestel. We bieden deze mogelijkheid aan voor een 

bedrag van € 165,00 euro incl. BTW. Elektrisch koken is op 

220V. De nieuwe elektrische kookplaat die u koopt moet 

voorzien zijn van een perilexstekker. De kookplaat mag een 

maximaal vermogen hebben van 7,2 KW. 

Wilt u dit, neem dan contact op met Ruth. 

 

Vragen? 

Heeft u op dit moment vragen? Neem dan gerust contact op met Ruth Ebisch, 

bewonersbegeleider van De Variabele.  

U kunt haar bereiken via 06  510 915 11 of per mail rebisch@devariabele.nl. 
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