
 

 

 
 
 

NIEUWSBRIEF 

Nr. 1 april 2021 

 
Renovatie Zonnebloemstraat 9-12-14-15-17-29-31-33-34-43, Salviaweg 6 

en Goudsbloemstraat 23 en 31 in Zelhem 
 

Eind vorig jaar in december hebben we u een brief gestuurd. Daarin hebben we 

aangekondigd dat we zijn gestart met de voorbereidingen voor renovatiewerkzaamheden 

aan bovengenoemde woningen. We zijn inmiddels een stuk verder met de 

voorbereidingen en willen u met deze nieuwsbrief graag bijpraten.  

 

Bewonerscommissie 

Bij een renovatieplan werken wij samen met een bewonerscommissie die de huurders 

vertegenwoordigt. In de brief van december hebben we een oproep gedaan hiervoor.   

De volgende personen hebben zich aangemeld:  

• Mevrouw Truus Waalderbos, Zonnebloemstraat 43 

• De heer Wilfried Hogenkamp, Zonnebloemstraat 33 

 

Daarnaast is er ook een afvaardiging van de huurdersvereniging vertegenwoordigd in de 

bewonerscommissie. We hebben inmiddels een eerste bijeenkomst met de 

bewonerscommissie gehad en onderstaande informatie besproken. 

 

Renovatiewerkzaamheden 

We gaan in ieder geval de woningen verduurzamen zodat de woningen energielabel B 

krijgen. Gemiddeld hebben de woningen nu een C-label. Dit houdt in dat de gevels 

geïsoleerd moeten worden, de zolder (van binnenuit) en de vloeren geïsoleerd worden. 

Ook de spouwen worden nagekeken en waar nodig na geïsoleerd. Voor het isoleren van 

de langsgevels (voor- en achtergevel) wordt nu onderzocht of dit gebeurt door de 

complete pui te vervangen of dat met het vernieuwen van bepaalde onderdelen kan 

worden volstaan. Een logisch gevolg van deze isolatiemaatregelen is dat er ook 

mechanische ventilatie aangebracht moet worden. De werkzaamheden aan de 

binnenzijde zijn beperkt. We weten dat in het verleden bij een aantal woning al keukens 

en/of badkamers en/of toiletten zijn vervangen. Dit verschilt per woning. Via een 

technische opname per woning kunnen we dat met de aannemer in 

kaart brengen.  

 

Brochure, deelnamebrief en “Afspraken bij renovatie” 

Wij gaan de werkzaamheden beschrijven in een 

informatiebrochure. Deze gaan we tegelijk met de deelnamebrief 

versturen. Met de deelnamebrief vragen we uw akkoord voor de 

renovatiewerkzaamheden. Dit wordt ook uitgelegd in de “Afspraken 

bij Renovatie”. Deze sturen we nu als bijlage mee. 

 

Pauzewoning 

Tijdens de werkzaamheden kunt u blijven wonen in de woning. Wel 

gaan we zorgen voor een pauzewoning voor overdag. Mocht de 

overlast dan eens te veel worden, dan kunt u daar naar toe. 

 

 

 

 



 

 

Aannemer, technische opnames en huisbezoeken 

Voor dit project werken we samen met aannemer Dura Vermeer. Met hen zijn we nu het 

plan aan het uitwerken met als doel dat zij dit ook gaan uitvoeren. Om duidelijk te 

krijgen wat er per woning speelt en hoe de technische staat is, start Dura Vermeer 

binnenkort met opnames van de woningen. Daarbij moeten we even kijken wat er 

mogelijk is vanwege de geldende coronamaatregelen. Als we maar met 1 persoon op 

bezoek kunnen komen, kan het zijn dat er per adres meerdere bezoeken/afspraken nodig 

zijn (inventarisatie persoonlijke situatie door Ans, technische opname door Dura 

Vermeer). 

 

Planning 

Zoals het er nu naar uitziet, hebben we tot en met mei de tijd nodig om technische  

opnames te doen. Voordat het plan definitief is, komen we met de bewonerscommissie in 

ieder geval nog een keer bij elkaar. In juni willen we het plan definitief klaar hebben en 

ook het akkoord (70% deelname) van de bewoners. Verder moet dan nog de 

omgevingsvergunning voor de gewijzigde gevels worden aangevraagd en kan de 

uitvoering van de werkzaamheden na de bouwvak vakantie starten. Het streven is voor 

het eind van het jaar het onderhoud af te ronden. 

 

Zonnebloemstraat 12 staat leeg en wordt gebruikt door de aannemer. Deze woning gaan 

we vooruitlopend op de andere woningen uitvoeren zodra het plan klaar is. Dit wordt dan 

een modelwoning voor de bewoners. Bovendien is het fijn voor de aannemer om even 

“proef te draaien”. 

 

Eigenaar bewoners Zonnebloemstraat 

We hebben bij dit project met veel eigenaar-bewoners in de Zonnebloemstraat te maken. 

Zij ontvangen nu ook een brief van ProWonen waarin we aangeven dat zij straks de 

mogelijkheid hebben om op onderdelen tegen betaling mee te liften. Dit is nooit een 

verplichting, maar een keuze van de eigenaar-bewoner. Dit wordt tegen die tijd door de 

aannemer aangeboden. 

 

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.   
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