
 

 

 
 
 

NIEUWSBRIEF                       
Nr. 2 juli 2022 

   
Renovatie Kievitstraat, Leeuwerikstraat, Nachtegaalstraat, Paalhaarsstraat 

en Waakgaardenstraat Eibergen 
 

Iedereen heeft nu de informatiebrochure ontvangen met het deelnameformulier en het 

keuzeformulier voor de deur. Met deze nieuwsbrief ontvangt u nog een keuzeformulier 

voor het 2e toilet op de badkamer. En hebben we nog een paar andere aandachtspunten.  

 

Keuzeformulier 2e toilet op de badkamer 

Zoals u in de informatiebrochure kunt lezen, is het mogelijk om de badkamer te 

vergroten. We doen dit door circa 60 cm van de overloop bij de badkamer aan te 

trekken. De wasbak schuift hierdoor op en tegenover de douchehoek komt dan het toilet. 

Dit is een vrijhangend toilet. De douchehoek blijft op de bestaande plaats. De 

huurverhoging voor een 2e toilet bedraagt € 10,00 per maand. Deze uitbreiding is niet 

verplicht. Wilt u hier voor kiezen, dan kunt u dit op bijgaand keuzeformulier aangeven. 

Dit formulier stuurt u terug  naar ProWonen, tav Ans van Hinte, Antwoordnummer 4510, 

7270 ZX  Borculo. Of mail het formulier naar ans.vanhinte@prowonen.nl. 

 

Bij de adressen Kievitstraat 10, Nachtegaalstraat 2, 8, 16 en 5 kan een 2e toilet in de 

kast op de overloop gerealiseerd worden.  

 

De keuze voor een 2e toilet is alleen mogelijk als de badkamer voor vervanging in 

aanmerking komt.  

 

Retour sturen deelnameformulier 

We hebben al veel deelnameformulieren getekend retour ontvangen. Bedankt daarvoor! 

Heeft u het formulier nog niet teruggestuurd? Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen?  

 

Aanvullingen informatiebrochure 

We hebben nog een aantal aanvullingen op de informatiebrochure 

• Het glas in het badkamerraam en het toilet wordt standaard uitgevoerd in 

melkglas; 

• In de meterkast wordt een dubbel stopcontact aangebracht;  

• We gaan in alle keukens (ook als de keuken niet wordt 

vervangen) de kookgroep voor elektrisch koken afmonteren en 

de groepenkast voor het elektra in de meterkast vernieuwen. 

Mocht iemand in de toekomst graag elektrisch (bijvoorbeeld 

inductie) willen gaan koken, dan is de aansluiting al klaar 

hiervoor. 

 

Keuzegesprek bij Witzand 

In september en oktober gaat Witzand de keuzegesprekken inplannen. Zij nemen 

hiervoor contact met u op. U ontvangt voor de tijd van ons nog een keuzekrant van 

Witzand.  

 

 

 

 



 

 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? 

Of zijn er zaken onduidelijk? Blijf daar niet mee zitten, maar bel met Ans van Hinte, 

klantadviseur projecten! U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0545-28 50 94. Mailen 

kan naar ans.vanhinte@prowonen.nl. De werkdagen van Ans zijn maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag. Ze is op vakantie van 31 juli t/m 29 augustus.  
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