
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF 

Nr. 1 mei 2020 

 
Staringstraat 
Doctor W.C.H. Staringstraat, Vorden 

 
Deze nieuwsbrief gaat over het renovatie aan 9 woningen aan de Doctor W.C.H. Staringstraat in 

Vorden.  
 

 

Het is een bijzondere onwerkelijke en onzekere tijd voor ons allemaal. Helaas hebben de 

maatregelen van het RIVM tegen het coronavirus ervoor gezorgd dat de voorbereidingen 

zijn vertraagd. In deze nieuwsbrief leest u waar we nu staan. 

 

 

De aannemer is bekend!  

De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoering is 

aannemersbedrijf Kormelink uit Rietmolen. We maken 

samen met de aannemer een uitvoeringsplan. Hiervoor 

gaat de uitvoerder van de aannemer samen met Bennie 

Olthof bij een woning langs om een goed beeld te krijgen. 

De werkzaamheden vermelden wij in de brochure die u 

voor de zomer van ons ontvangt. 

 

 

Planning  

Ondanks dat de voorbereidingen zijn vertraagd verwachten wij in de tweede helft van dit 

jaar de renovatiewerkzaamheden aan uw woning uit te voeren. De exacte planning is nog 

niet bekend, dit is een onderdeel van het uitvoeringsplan. 

 

 

De 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. Twee 

bewoners hebben hierop gereageerd. Vanwege de Coronacrisis is een overleg niet nu nog 

niet mogelijk. We moeten nog even kijken of we dit op een andere manier gaan invullen.  

De volgende personen hebben zich aangemeld:   

• Mevrouw Grobben, Dr. W.C.H. Staringstraat 3 

• Mevrouw Mulder, Dr. W.C.H. Staringstraat 6 

  

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

bewonerscommissie: 

• Cees Kraakman 

• Martin Westerik 

 
 

Er zijn vleermuiskasten en gierzwaluwkasten opgehangen bij de school 

In het kader van de Wet op Flora en Fauna hebben we de verplichting onderzoek te laten 

doen naar de aanwezigheid van mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Op basis van de 

uitkomsten van dit onderzoek, hebben we een aantal nestlocaties op laten hangen voor de 

vleermuis en de gierzwaluw aan de school in uw buurt.  



 

Uw aanspreekpunten bij ProWonen 

Uw aanspreekpunten tijdens de werkzaamheden vanuit ProWonen zijn: 

 

- Bennie Olthof 

Bennie is de toezichthouder en houdt vanuit ProWonen toezicht op de uitvoering 

van de werkzaamheden. Voor technische vragen kunt u contact met hem opnemen. 

Hij is telefonisch bereikbaar op (0545) 28 51 12.  

Mailen kan ook naar bennie.olthof@prowonen.nl. 

- Anouk Aaldering  

Zij is er voor alle vragen op persoonlijk of sociaal gebied. Zij begeleidt u tijdens de 

periode van groot onderhoud.  

Zij is telefonisch bereikbaar op (0545) 28 50 59 of (06) 12 82 09 93. Een bericht 

via Whatsapp mag ook. Mailen kan naar anouk.aaldering@prowonen.nl.  

 

 

Heeft u vragen? 

Blijf daar niet mee zitten, maar neem contact op met Anouk Aaldering.  
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