
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF                        
Nr. 5 februari 2023 

   
Renovatie Kievitstraat, Leeuwerikstraat, Nachtegaalstraat, Paalhaarsstraat 

en Waakgaardenstraat Eibergen 
 

Over een aantal maanden begint Van Wijnen met de renovatie van de badkamers, 

keukens en toiletten. De maten hiervoor zijn opgenomen door de uitvoerder en de 

keuzes zijn door de meeste bewoners gemaakt.   

 

Asbestonderzoek 

De firma Qcount heeft van ons opdracht gekregen om nog een aanvullende 

asbestinventarisatie te maken. Het gaat om tegellijm achter de tegels. Hiervoor wordt 

een gaatje geboord om een monster te nemen. Dit gaatje wordt vervolgens afgedicht 

met een dopje. Dit is een wettelijk verplicht onderzoek. 

De eerste afspraken zijn hiervoor al gemaakt door Qcount.  

 

 

Detailplanning 

U ontvangt van de aannemer nog een detailplanning. Hierop kunt u zien hoe lang de 

werkzaamheden in uw woning duren. Deze planning ontvangt u 2 weken voordat de 

werkzaamheden in uw woning starten.  

 

Uitvoerder badkamer, keuken en toilet 

Voor de uitvoering van het onderhoud aan de badkamer en/of keuken en het toilet is 

Rene Vunderink de uitvoerder. Hij is tijdens de uitvoering uw eerste aanspreekpunt. De 

meesten van u hebben hem inmiddels al gezien tijdens de warme opname. U kunt hem 

bereiken op telefoonnummer (06) 57508672 of zoek hem straks tijdens de uitvoering op 

in de uitvoerderskeet.  

 

Modelwoning 

Van Wijnen start nu eerst met het renoveren van de 

woning Leeuwerikstraat 20. Zodra deze klaar is, nodigen 

we u uit om hier te komen kijken. De dakwerkzaamheden 

worden hier nu nog niet uitgevoerd. Wel worden de 

kozijnen vervangen en voeren we onderhoud uit aan de 

keuken, badkamer (met 2e toilet) en het toilet.  

 

Inloopmoment Leeuwerikstraat 20 

Vanaf 5 april zitten Ronald en Ans op woensdagmorgen of 

woensdagmiddag in de woning Leeuwerikstraat 20. Kom 

gerust aan met uw vragen of opmerkingen. Of kom 

gewoon even een kop koffie drinken. In de even weken 

zitten ze daar van 8.00 tot 10.30 uur en in de oneven 

weken van 15.00 tot 17.00 uur.  

 

Vijf extra woningen toegevoegd aan het renovatieproject 

De woningen Acaciastraat 1, 3 en 5 en Lariksweg 13 en 15 komen ook in aanmerking 

voor verduurzaming. Deze 5 woningen hebben we toegevoegd aan het renovatieproject 

van de Vogelbuurt. De bewoners zijn hierover geïnformeerd en ontvangen eind februari 

een informatiebrochure. De woningen sluiten aan op de planning van de Vogelbuurt.  

 



 

 

 

 

 

 

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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