
 

 

 
 
 

NIEUWSBRIEF                       
Nr. 1 juni 2022 

   
Renovatie Kievitstraat, Leeuwerikstraat, Nachtegaalstraat, Paalhaarsstraat 

en Waakgaardenstraat Eibergen 
 

We hebben de huisbezoeken en technische opnames van de woningen afgerond. 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 februari hebben we een oproep gedaan hiervoor.   

De volgende personen hebben zich aangemeld:  

 

• Cecilia Knapper (Paalhaarsstraat 1) 

• Marinus Klasen (Paalhaarsstraat 7) 

• Sabine Molendijk (Nachtegaalstraat 49) 

• Mevrouw Belterman (Nachtegaalstraat 39) 

• Mevrouw Booij (Paalhaarsstraat 3) 

 

We hebben in april een eerste bijeenkomst met de bewonerscommissie gehad. Eind juni 

hebben we een tweede bijeenkomst gepland. 

  

 

Renovatiewerkzaamheden 

Op basis van alle gegevens die we nu hebben, is er een 

concept projectplan gemaakt. Hierin hebben we onder 

andere opgenomen dat we het dak van buitenaf willen 

isoleren. Voor dit plan moeten we nu eerst de goedkeuring 

afwachten. We verwachten dat we u eind juni meer hierover 

kunnen vertellen. Dan kunnen we u ook uitnodigen voor een 

informatiebijeenkomst. Het doel is om met de 

energiebesparende maatregelen uw woning op label A te 

krijgen.  

 

 

Brochure, deelnamebrief en “Afspraken bij renovatie” 

Zoals we met de huisbezoeken hebben verteld, gaan we de werkzaamheden beschrijven 

in een informatiebrochure. Deze gaan we tegelijk met de deelnamebrief versturen. Met 

de deelnamebrief vragen we uw akkoord voor de renovatiewerkzaamheden. Deze 

brochure met deelnamebrief delen we uit tijdens de inloopbijeenkomst. Onze spelregels 

“Afspraken bij renovatie” heeft u tijdens het huisbezoek al ontvangen.  

 

Planning 

Met de huisbezoeken hebben we u al verteld dat we op z’n vroegst in het najaar van dit 

jaar zouden starten. Inmiddels weten we al wel dat het grootste deel van het onderhoud 

begin 2023 wordt uitgevoerd. Dit heeft te maken met het selecteren van de aannemer, 

het bestellen van materialen en de levertijden van de materialen. Als we dit jaar nog 

kunnen starten, dan is dat pas eind van het jaar.  

 



 

 

 

Inloopbijeenkomst 

We hebben onder voorbehoud van de nodige goedkeuring voor het renovatieplan al wel 

vast een datum gereserveerd voor een informatiebijeenkomst. Deze willen we 

organiseren op 11 juli tussen16.30 en 18.00 uur. Als we zeker weten dat deze 

bijeenkomst doorgaat, ontvangt u van ons een persoonlijke uitnodiging.  

 

Eigenaar bewoners  

We hebben bij dit project met veel eigenaar-bewoners te maken. Zij hebben al een brief 

ontvangen van ProWonen waarin we aangeven dat het voor hen misschien nu interessant 

is om hun woning ook te verduurzamen. Wij hebben hen nu uitgenodigd voor een 

inloopbijeenkomst op 29 juni. Tijdens deze bijeenkomst informeert Agem Energieloket 

hen over de (subsidie) mogelijkheden.  

 

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.   

mailto:ans.vanhinte@prowonen.nl

