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Renovatieproject Blokje Om  
Dahliastraat en Zinniastraat, Zelhem 
 

 

In april hebben we verteld dat we een voorlopig plan hadden voor onze huurwoningen in 

fase 3. We hebben toen ook aangegeven dat dit plan nog niet definitief was vanwege de 

acht koopwoningen in deze fase. Inmiddels is daar duidelijkheid over en hebben we een 

definitief plan voor onze huurwoningen in deze fase. Alle bewoners hebben nu een brief 

op maat gehad met informatie over de woningen in hun eigen blok. Met deze nieuwsbrief 

kunt u lezen wat er per blok gaat gebeuren.  

 

We gaan minder woningen terugbouwen 

Zoals we in de nieuwsbrief van augustus al hebben verteld, willen we tegelijk met het 

renovatieproject Blokje Om ook verder in de toekomst kijken. We willen niet alleen de 

woningen, maar ook de buurt voor een heel lange tijd toekomstbestendig maken. 

Daarom hebben we besloten om voor de aangekochte woning Dahliastraat 24 geen 

Blokje Om woning terug te bouwen. Hierdoor ontstaat er een tweekapper en een 

driekapper. Een deel van de ruimte die hierdoor ontstaat gaan we in overleg met de 

gemeente invullen. In de Zinniastraat gaan we ook op drie plaatsen een woning 

weghalen. Dat is aan de Zinniastraat 10, 18 en 7. Deze laatste woning staat al leeg. De 

bewoners van Zinniastraat 10 en 18 krijgen voorrang op de woningen in ons werkgebied 

of kiezen met voorrang voor een Blokje Om woning die nog vrij is.  

 

Overzicht besluit per blok 

Blok Dahliastraat 20 t/m 30 

• Blokje Om  

• Dahliastraat 24 wordt niet teruggebouwd 

 

Blok Zinniastraat 10 t/m 16 

• Keuze renovatie of Blokje Om is nog niet definitief 

• Sloop Zinniastraat 10  

 

Blok Zinniastraat 18 t/m 24 

• Sloop Zinniastraat 18 

• Renovatiewerkzaamheden met nadruk op energiemaatregelen voor Zinniastraat 

20 en 22 

 

Blok Zinniastraat 26 t/m 32 

• Renovatiewerkzaamheden met nadruk op energiemaatregelen voor Zinniastraat 

30 en 32 

 

Blok Zinniastraat 25 t/m 31 

• Renovatiewerkzaamheden met nadruk op energiemaatregelen voor  

Zinniastraat 25, 27 en 31 

 

Blok Zinniastraat 1 t/m 7 

• Renovatiewerkzaamheden met nadruk op energiemaatregelen voor  

Zinniastraat 3 en 5 

• Sloop Zinniastraat 7 

  



 

Nieuwe situatie Zinniastraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe situatie Dahliastraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovatiewerkzaamheden met nadruk op energiemaatregelen 

We zijn nu voor een aantal woningen (zie bijlage) een renovatieplan aan het uitwerken 

waarmee de woning een label B krijgt. De werkzaamheden bestaan uit: 

• Van binnenuit isoleren van het dak; 

• Isoleren van de vloer; 

• Vervangen alle kozijnen door kunststof kozijnen met HR++ glas; 

• Verwijderen aanwezig asbest; 

• Vernieuwen keuken, badkamer en toilet (niet als deze onlangs nog zijn 

vervangen); 

• Aanbrengen van een mechanisch ventilatiesysteem. 

 

We maken nog een informatiebrochure met daarin uitleg over de werkzaamheden. Zodra 

de planning in 2020 bekend is, nodigen wij de betrokken bewoners uit voor een 

informatiebijeenkomst over de renovatiewerkzaamheden. 

  



 

 

 

Toewijzing vrijkomende Blokje Om woningen 

De bewoners uit fase 3 waar we geen Blokje Om gaan uitvoeren, kunnen tot 6 januari op 

een keuzeformulier aangeven of ze willen verhuizen naar een vrijkomende Blokje Om 

woning. De toewijzing hiervan gaat op de langste woonduur (van het huidig contract.) De 

woningen die straks overblijven, bieden we na 1 maart aan op Thuis in de Achterhoek. 

De nieuwe bewoners kunnen zelf nog een keuken uitzoeken en wandtegels voor de 

keuken. De tegelkeuze voor het toilet en de badkamer is door ProWonen gedaan, zodat 

deze ruimten afgemaakt kunnen worden. 

 

De planning  

In april gaven we aan dat fase 2 in het voorjaar van 2020 wordt uitgevoerd en fase 3 na 

de zomer van 2020. Dit is ongewijzigd. De bewoners uit fase 2 zijn geïnformeerd over de 

planning en weten al welke wisselwoning ze gaan betrekken. Voor fase 3 geldt dat de 

werkzaamheden na de zomer worden uitgevoerd. Dit geldt voor zowel Blokje Om als voor 

de renovatiewerkzaamheden bij de overige woningen. De planning van fase 3 wordt de 

komende periode verder uitgewerkt.  

 

Blokje Om zaken 

Inmiddels zijn de sleutels al weer uitgereikt van de eerste twee blokken in de 

Zinniastraat (2 t/m 8 en 9 t/m 15). De woningen Dahliastraat 13 t/m 17 en 14 t/m 18 

worden al weer opgebouwd. De sleutels van deze woningen worden begin volgend jaar 

weer uitgegeven.   

 

In overleg meer achtertuin gebruiken dan de afgesproken 2,5 meter 

We hebben samen met Dura Vermeer vastgesteld dat er tijdens de bouw soms meer 

ruimte nodig is in de achtertuin. Dit heeft vooral te maken met opslag van materialen. 

We hebben met Dura Vermeer en de bewonerscommissie afgesproken dat dit vooraf met 

de betrokken bewoners wordt afgestemd, zodat er voldoende tijd is om eventuele 

planten of andere zaken op tijd te verplaatsen of op te ruimen.  

 

Extra houten schuttingdelen  

Bij de Blokje Om woning plaatsen wij een standaard schutting aan de achterzijde. U heeft 

de mogelijkheid om bij de leverancier van de schutting, extra houten schuttingdelen te 

kopen. Dat kan bij Houthandel het Anker uit Ulft, telefoon (0315) 68 13 81. U kunt 

ook een mail sturen naar info@hetanker.tv. Vermeld daarbij even dat Bergevoet uit 

Doetinchem de standaard schutting daar heeft besteld, dan weten zij wat ze moeten 

leveren. U regelt dit rechtstreeks met hen en moet rechtstreeks met hen afrekenen en 

zelf zorgen voor het plaatsen. ProWonen en Dura Vermeer zijn hier verder geen partij in.  

 

Vragen 

Heeft u vragen of zijn er zaken niet duidelijk? Neemt u dan contact op met Ans van 

Hinte. U kunt haar bereiken op telefoonnummer (0545) 28 50 94. Mailen kan naar 

ans.vanhinte@prowonen.nl. Ans is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag.  

 

 

 


