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Beste bewoners, 

 

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de renovatie en het onderhoud 

van de woningen in de Bloemenbuurt. 

 

 

Stand van zaken 
Nu het draagvlak is gehaald zijn we bezig om de 

werkzaamheden aan uw woning voor te bereiden.  

Ondanks de coronacrises is het toch gelukt om alle 

voorbereidende werkzaamheden goed op te starten 

en de vergunningen te krijgen. 

In deze nieuwsbrief leest u over de voorbereidende 

werkzaamheden en geven we u een overzicht van de planning.  

 

 

Corona en renoveren 
Er wordt straks gewerkt volgens richtlijnen van het RIVM. Ook onze aannemer VIOS 

die het project uitvoert, houdt zich aan deze richtlijnen. Bij de eerste fase van de 

renovatie in de Bloemenbuurt hebben we ervaring opgedaan met het werken met de 

maatregelen. 

 

Als u tijdens de renovatie Corona-gerelateerde klachten heeft, meldt dit dan tijdig bij de 

uitvoerder. Dan bekijken we in overleg met u hoe en wanneer we werkzaamheden aan 

uw woning uitvoeren. 

 
 

We komen bij u langs  
We komen 8 tot 12 weken voor de start van het werk bij u langs om alles nog eens 

goed met u door te nemen. De aannemer maakt ook specifieke afspraken over de 

werkzaamheden in uw woning. Bijvoorbeeld over wat kan blijven zitten en wat niet. 

De afspraken en werkzaamheden worden op papier gezet, zodat u precies weet wat er 

straks wel of niet gebeurt. 

Vanaf 6 juli starten wij hiermee. 

Deze werkwijze kunt ook nalezen in de bewoner brochure die u van ons heeft 

gekregen tijdens de draagvlakmeting (in hoofdstuk 5: Uitvoering Projectfase 2).  
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Jilko de Kleine  
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Planning  
We willen halverwege oktober 2020 starten met de uitvoering van de renovatie. Op de  

plattegrond  ziet u wanneer we bij u beginnen met de uitvoering. 

Let op dit is de huidige planning. Door weersomstandigheden of de coronacrisis kan 

deze planning worden aangepast. 

Als dit gebeurt brengen wij u daarvan op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? 
Door de coronacrisis lopen dingen anders dan we gewend zijn. We houden u met 

nieuwsbrieven op de hoogte van alle ontwikkelingen. Als wij ergens mee kunnen 

helpen, neem dan contact met ons op. Ook als u vragen heeft over de inhoud van deze 

nieuwsbrief kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren met sociaal projectleider  

Jilko de Kleine of bewonersbegeleider Yvonne van der Linde. Zij zijn bereikbaar via 

telefoonnummer 088 – 767 82 25. U kunt ook een e-mail sturen naar 

projectbloemenbuurt@portaal.nl. 
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