
 

 

 
 
 

NIEUWSBRIEF                       
Nr. 1 augustus 2022 

   
Renovatie Burg Smitsstraat 39 t/m 61 en Stationsweg 9 t/m 37 Eibergen 
 

We hebben bijna iedereen bezocht samen met de aannemer. Zo hebben we een goed 

beeld gekregen van alle appartementen. Met deze nieuwsbrief willen we nog een paar 

aandachtspunten onder de aandacht brengen.  

 

 

70% deelname 

Zoals we u al per brief hebben laten weten, is inmiddels meer dan 70% akkoord met het 

renovatievoorstel. Dat betekent dat wij verder kunnen met de voorbereidingen. Heeft u 

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

 

Leegstand appartementen 

We hebben een huuropzegging ontvangen van de appartementen Stationsweg 25 en 

Stationsweg 17. Deze appartementen worden niet direct verhuurd, maar waarschijnlijk 

ingezet als pauzewoning tijdens de renovatiewerkzaamheden. 

Het kan zijn dat de aannemer na de vakantieperiode bij een van deze woningen alvast 

een aantal werkzaamheden uitvoert.  

 

Bezoek van de uitvoerder 

Zoals we met het huisbezoek hebben gezegd, komt de uitvoerder Stefan Nijland of zijn 

collega Arjan ten Elshof een paar dagen voor de startdatum bij u. Zij bespreken dan de 

laatste aandachtspunten met u. Aan hen vraagt u dan ook afdekmateriaal voor uw 

spullen. De vloeren of gedeelten daarvan worden door de aannemer afgedekt.   

 

Vervangen dorpel voordeur en balkondeur 

Als eerste gaat de aannemer overal de dorpels bij de voordeuren en balkondeuren 

verwijderen. Pas als dat is gedaan, kunnen namelijk de maten worden genomen voor de 

nieuwe voordeur en balkondeur. Deze nieuwe deuren moeten dan nog besteld worden. 

Vanwege de lange levertijd, worden deze pas aan het eind van de renovatie vervangen. 

U kunt de voordeur en balkondeur gewoon blijven gebruiken en afsluiten. 



 

 

 
 

Planning 

U heeft van ons al een planning ontvangen als bijlage bij de informatiebrochure. Voor de 

start van de werkzaamheden kunt u hier vanuit gaan. Na de bouwvak vakantie ontvangt 

u nog een meer uitgewerkte planning per appartement. 

 

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 1 t/m 29 augustus.  
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