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Renovatieproject Blokje Om  
Dahliastraat en Zinniastraat, Zelhem 
 

 

Het is een bijzondere onwerkelijke en onzekere tijd voor ons allemaal. Wat ligt er nu stil, 

wat er gaat er door aan afspraken? Wordt er nog door gewerkt? En welke maatregelen 

zijn er dan genomen? Hierover informeren we u in deze nieuwsbrief.   

 

De uitvoering van Blokje Om verloopt nog steeds volgens planning 

Zoals u heeft gezien, wordt er nog steeds gesloopt en gebouwd. En daar zijn we 

natuurlijk heel blij mee. Tot nu toe verlopen de werkzaamheden volgens de afgesproken 

planning. Voor Dura Vermeer geldt natuurlijk ook dat veiligheid en gezondheid voorop 

staat. Daarnaast nemen ze de voorgeschreven maatregelen in acht.  

 

Hoe gaan we om met contactmomenten met de bewoners 

Dit proberen we zo minimaal mogelijk te houden. Daar waar we telefonisch of per mail 

kunnen overleggen, doen we dat op die manier. Maar er blijven moment waar een 

bezoek aan uw woning nodig is. Dan hebben we het over een startgesprek, het inleveren 

van de sleutels, de informatie rondom de wisselwoning en ook de sleuteluitgifte van de 

nieuwe woning.  

 

Uw toestemming voor bezoek bij u thuis 

Het belangrijkste is dat we altijd voorafgaand aan een bezoek, toestemming aan u 

vragen hiervoor. Ook kunnen we afspreken voorafgaand aan het bezoek, dat u even 

buiten de woning wacht en de uitvoerder de woning kan opnemen. En natuurlijk houden 

we altijd de afgesproken 1,5 meter afstand.  

 

Stand van zaken fase 2 

Het eerste blok van fase 2 is al weer helemaal opgebouwd. De bewoners hebben 

volgende week een kijkmoment in hun nieuwe woning en ontvangen eind april de sleutel 

van hun nieuwe woning. De sloop van het 2e blok aan de Dahliastraat 2 t/m 12 is nu 

gestart en de bewoners van het 3e blok verhuizen de komende tijd naar hun 

wisselwoning. De sloop van dit laatste blok start 4 mei.  

 

Stand van zaken Blokje Om fase 3 

De bewoners voor de 3e fase van Blokje Om aan de Zinniastraat 10 t/m 16 en 

Dahliastraat 20 t/m 30 hebben inmiddels informatie van ons ontvangen over de planning 

van de sloop van hun woning, de start van de nieuwbouw en over de wisselwoning. De 

voorbereidingen hiervoor zijn volop aan de gang.  

 

Voorbereidingen renovatiewerkzaamheden voor fase 3 

Op dit moment zijn hierover geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Dat betekent niet 

dat er niets gebeurt. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen. 

Het schilderwerk van de bergingen van de Blokje Om woningen wordt ook in deze fase 

meegenomen. 

 

 

 

 

 

 



Tot slot 

Tot zover de laatste stand van zaken over het renovatieproject Blokje Om. Wij wensen u 

ondanks alles toch heel fijne en vooral zonnige paasdagen. Pas goed op u zelf en op 

elkaar. Hopelijk tot gauw weer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen 

Heeft u vragen of zijn er zaken onduidelijk? Blijf daar niet mee zitten, maar bel met Ans 

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

ans.vanhinte@prowonen.nl.  
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