
Renovatie 
8 woningen Broekboomstraat 
Lichtenvoorde 



Renovatie 
In deze informatiefolder leest u meer over de renovatie aan 8 appartementen aan de  
Broekboomstraat 18 tot en met 32 in Lichtenvoorde. De woningen worden energiezuiniger  
gemaakt zodat ze weer 25 jaar mee kunnen.  
 
De renovatie aan uw woning is erg ingrijpend. Er staat u heel wat overlast te wachten. Met de 
nodige inzet van bouwvakkers, onze medewerkers en u slagen we er in om een prettige  
opgeknapte woning te maken. 
  

We wensen u veel succes en voor straks alvast veel woonplezier in uw opgeknapte woning! 
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Deelname renovatie 
De renovatie aan uw woning is bedoeld om de woning aan te passen aan de eisen van deze 

tijd en daarnaast ook voor de toekomst. Wij denken met dit renovatieplan aan zowel de  

huidige bewoner als de toekomstige bewoner een prettige en duurzame woning te bieden. 

 

Verschillende werkzaamheden 

Er zijn verschillende soorten werkzaamheden bij een renovatie.  

• Dringende werkzaamheden 

Deze werkzaamheden bestaan uit vervangings– of herstelwerkzaamheden. Voor het  

uitvoeren van deze werkzaamheden heeft ProWonen geen toestemming van u nodig. 

Omdat u bij de wet verplicht bent hieraan uw medewerking te verlenen. 

• Renovatiewerkzaamheden 

Dit zijn werkzaamheden die ervoor zorgen dat u comfortabeler woont. Hierbij kunt u 

denken aan werkzaamheden waarmee u energie kunt besparen. Deze werkzaamheden 

zijn verplicht nadat u heeft ingestemd. Voor de renovatiewerkzaamheden geeft u  

toestemming door het deelnameformulier in te vullen.  

• Keuzemogelijkheden 

Dit zijn werkzaamheden waar u voor kunt kiezen. Uw keuze heeft geen invloed op  

andere bewoners. U geeft uw keuze aan door het keuzeformulier in te vullen. 

 

Een overzicht van de werkzaamheden staat verderop in deze brochure. Het is belangrijk dat u 

deze brochure leest. De renovatie brengt veel overlast met zich mee en we vinden het  

belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten. 

 

Deelname  

Het is onze bedoeling dat de woningen weer minimaal 25 jaar mee kunnen. Daarom is uw 

medewerking voor de renovatiewerkzaamheden belangrijk.  

 

Voorafgaand de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden vragen wij alle bewoners om 

schriftelijk hun deelname te bevestigen. Bij deze brochure ontvangt u ook een brief met een 

deelnameformulier. U kunt uw deelname bevestigen door dit formulier ingevuld aan ons terug 

te sturen. Het is voor ons belangrijk om dit vooraf te weten. Dit zijn wij wettelijk verplicht  

vanuit het ‘Huurrecht’. 

 

Wilt u het deelnameformulier invullen, ondertekenen en voor dinsdag 18 mei  

terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop?  
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Werkzaamheden  
Wij knappen uw woning aan de buitenkant op. Ook binnen in uw woning voeren wij  
onderhoud uit. Hieronder leest u wat er precies gaat gebeuren.  
 
Is er in uw woning een onderdeel pas geleden vervangen? Dan gebeurt dat tijdens deze  
renovatie niet nog eens. Stel u heeft twee jaar geleden een nieuwe keuken gekregen, dan 
vervangen we deze nu niet.  

 

Dringende werkzaamheden 

Deze werkzaamheden zijn verplicht. 

 

Wat gebeurt er aan de buitenkant van het gebouw en de woning? 

◼  De asbesthoudende materialen worden verwijderd en vervangen door rockpanel; 

◼  De kozijnen worden geïnspecteerd en indien noodzakelijk hersteld; 

◼  De vloertegels van de galerij worden vervangen door donkergrijze antislip vloertegels; 

◼  Het bestaande beton van onderzijde van de galerij wordt indien noodzakelijk hersteld; 

 

Wat gebeurt er in de woning? 

◼  De asbesthoudende vloerluiken worden vervangen; 

◼  Wij gaan de badkamer met toilet vervangen. De vloer en de wanden worden volledig 

 betegeld (tot aan het plafond). U krijgt een thermostatische douchemengkraan met een 

 nieuwe douchekop en glijstang; 

◼  De keuken wordt bij Broekboomstraat 20 vervangen; 

◼  Indien nodig wordt de mechanische ventilatiebox vervangen; 

◼  De bestaande groepenkast wordt vervangen voor een nieuwe groepenkast. 

 

Renovatiewerkzaamheden 

Deze werkzaamheden zijn verplicht nadat u heeft ingestemd. U geeft uw toestemming door het 

deelnameformulier in te vullen. 

 

Wat gebeurt er aan de buitenkant van het gebouw en de woning? 

◼  De voor– en terrasdeuren worden vervangen en bij de voordeuren er worden een  

 nieuwe dorpels aangebracht. De voordeuren worden voorzien van meerpuntssluiting. De 

 deuren van de (inpandige) bergingen worden niet  vervangen; 

◼  Al het schilderwerk van het appartementengebouw en de bergingen wordt aangepakt.  

 De kleuren worden gewijzigd in:  

 Onderdeel   Materiaal      Kleur 

 Kozijnen    Bestaand  RAL 7035 (lichtgrijs) 

 Ramen    Bestaand  RAL 9010 (crème wit) 

 Deuren    Bestaand  RAL 7043 (grijs) 

 Hekwerk balkons  Bestaand  RAL 7043 (grijs) 

 Gevelbekleding    Rockpanel       RAL 7043 (grijs) 

 Boeiboord    Bestaand  RAL 7035 (lichtgrijs) 
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Wat gebeurt er in de woning? 

◼  De vloer op de begane grond wordt via de kruipruimte geïsoleerd door watergedragen  

 isolatieschuim tegen de vloer aan te spuiten; 

◼  Het dak op de 2e verdieping wordt van binnenuit geïsoleerd; 

◼  Er worden rookmelders aangebracht; 

◼  Als het glas wordt vervangen door HR++ glas met ventilatieroosters. 

 

 

 

Keuzemogelijkheden 

Op het keuzeformulier vult u uw keuze in. 

 

Voordeur 

Uw voordeur wordt vervangen. Hiernaast ziet u een  

voorbeeld van de nieuwe deur (Let op: hier is niet de  

grijze kleur RAL 7043 afgebeeld).  

 

Voor deze deur kunt u kiezen uit twee soorten glas: 

 

◼  Figuurglas (cepri)  

◼  Blank glas  
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Energiebesparende maatregelen 

Het is nodig dat we samenwerken om energie te besparen. Wij kunnen uw woning verbeteren 

door energiebesparende maatregelen uit te voeren. Maar u kunt zelf ook kijken naar uw eigen  

gedrag op het gebied van energiegebruik. Misschien kunt u in en om het huis uw gedrag  

veranderen om energie te besparen. Enkele voorbeelden zijn ’s nachts alle elektrische  

apparaten uit te zetten, ’s ochtends of ’s avonds een paar minuten korter onder de douche te 

staan of op een zonnige dag de was buiten te hangen in plaats van de wasdroger te gebruiken. 

 

De voorgenomen energiebesparende maatregelen aan uw woning zijn: 

◼  Het isoleren van het dak; 

◼  Het aanbrengen van HR++ glas; 

◼  Bodemisolatie in de kruipruimte. 

 

 

 

Energiebesparing zonder huurverhoging 

Net als bijvoorbeeld wasmachines of koelkasten hebben ook woningen een energielabel.  

Uw appartement heeft nu nog een energielabel C. Na de renovatie wordt dit energielabel B.  

We belasten daardoor niet alleen het klimaat minder, maar ook het energieverbruik gaat naar 

beneden. Omdat we hier te maken hebben met een appartementengebouw, berekenen wij 

geen huurverhoging voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.  

 

 

 

Energiebesparende maatregelen 
Naast de dringende werkzaamheden worden er ook renovatiewerkzaamheden uitgevoerd waarbij 

u energie kunt besparen. We noemen dat energiebesparende maatregelen. De energiebesparende 

maatregelen zijn werkzaamheden die verplicht uitgevoerd worden nadat u heeft ingestemd met de 

renovatiewerkzaamheden.  
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Nieuwe uitstraling 

De kleuren van het appartementengebouw worden gewijzigd zodat het gebouw weer een frisse 

en een moderne uitstraling krijgt. Dit hebben we samen met Architectengroep Gelderland  

gekozen. Hieronder krijgt u een indruk van hoe dit eruit komt te zien.  



  
 Planning  
 Wij weten nog niet door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden van de 

eerste woningen starten rond september 2021. U krijgt van de aannemer twee weken voordat de 
werkzaamheden aan uw woning starten te horen op welke dag zij starten. De planning wordt ook 
in de bouwkeet van de aannemer opgehangen.  
 
 
Belangrijke telefoonnummers  
Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of over de werkzaamheden? Hieronder ziet u wie 
u kunt bellen hiervoor. 
 
Uitvoerder 
Op dit moment is de uitvoerder van de aannemer nog niet bekend. Zodra we weten wie dit is, 
laten we u dit in een nieuwsbrief weten. 
 
Calamiteiten 
Bij calamiteiten na werktijd of tijdens het weekend kunt u bellen met de storingsdienst van  
ProWonen, telefoonnummer: (0545) 28 50 00. U wordt dan doorgeschakeld naar de meldkamer. 
Heeft de calamiteit met de renovatiewerkzaamheden te maken, dan kunt u ook bellen met de 
aannemer.  
 
Toezicht tijdens de werkzaamheden 
Bennie Olthof 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 naar bennie.olthof@prowonen.nl. 
 
Vragen sociaal/persoonlijk gebied 
Heeft u tijdens het uitvoeren van de renovatie een vakantie gepland? Heeft u nachtdienst of 
werkt u in onregelmatige diensten? Ook als er nog bijzondere omstandigheden zijn waar wij en 
de aannemer rekening mee moeten houden, horen we dat graag.  
 
Voor alle vragen die betrekking hebben op sociaal en/of persoonlijk gebied kunt u contact  
opnemen met Anouk Aaldering, klantadviseur projecten. Zij begeleidt u tijdens de periode van de 
renovatie. U kunt Anouk op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereiken op:  
(0545) 28 50 59 of (06) 12 82 09 93. Mailen kan naar anouk.aaldering@prowonen.nl. 

 
  
 Afspraken bij renovatie 

Samen met de huurdersverenigingen hebben wij afspraken gemaakt. Met deze afspraken geven 
wij aan wat wij van u verwachten tijdens de renovatie. Maar ook wat u van ons mag verwachten. 
Deze afspraken vindt u op onze website: www.prowonen.nl onder ‘projecten’. Voor u gelden de 
Afspraken bij renovatie (www.prowonen.nl/projecten). Lees de afspraken bij renovatie goed 
door, zodat u weet wat u kan verwachten.  
 
Lukt het niet om de afspraken bij renovatie op de website te lezen, belt u dan met Anouk. Zij 
zorgt dat u een gedrukt exemplaar ontvangt.  
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Planning en contact  
Hieronder vindt u informatie over de planning en wijzen we u graag op een aantal belangrijke 

telefoonnummers zodat u weet wie u waarvoor kunt bellen. 



Wat wordt er van u verwacht? 
Tijdens het uitvoeren van de renovatie blijft de woning toegankelijk en kunt u in de woning 

blijven wonen. Maar houdt u er rekening mee dat de overlast zeer groot is! U heeft heel wat 

vreemde mensen over de vloer, overlast van stof, stank, rommel  en geluid. Het is een korte 

heftige periode met heel veel ongemak. Natuurlijk probeert de aannemer de overlast zoveel 

mogelijk te beperken. U kunt ook helpen door rekening te houden met de onderstaande  

punten tijdens de uitvoering van de renovatie. 

 

Wegzetten en afdekken 

Binnen - Zorgt u ervoor dat u gedeelten van uw woning vrij maakt, zodat de aannemer de 

werkzaamheden uit kan voeren?  De aannemer dekt de trap en de vloeren af in de ruimten 

waar zij werkzaamheden uitvoeren. In de ruimten van uw woning waar gewerkt moet  

worden, kunt u het beste uw spullen zoveel mogelijk wegzetten en afdekken tegen stof. De 

aannemer  stelt afdekfolie beschikbaar. 

Buiten - Houdt u er rekening mee dat de aannemer een werkruimte van 1,5 meter vanaf de 

gevel nodig heeft voor het plaatsen van een steiger? Staan er planten of struiken in de weg? 

Verplaats deze dan.  

 

Afval 

Uw eigen afval voert u zelf af en gooit u niet in de containers van de aannemer.  

 

Waardevolle spullen 

Wij raden u aan om waardevolle spullen weg te zetten of op een vertrouwd adres onder te 

brengen. 

 

Sleutel 

Als u uw sleutel tijdens de werkzaamheden afgeeft aan de aannemer, maakt u hier dan  

goede afspraken over met de aannemer. 

 

Zelf aangebrachte voorzieningen  

In de ruimtes waar gewerkt wordt vragen wij u uw zelf aangebrachte voorzieningen 

(tijdelijk) te verwijderen, zoals een badkamermeubel of lampen op de badkamer. Deze kunt 

u na de renovatie zelf weer terugplaatsen. 
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Beschikbaar  

en betaalbaar 

Verduurzamen 

Eigentijdse  

dienstverlening 

Specifieke  

doelgroepen 

Informatie 

Klantadviseur Anouk Aaldering 

Telefoon (0545) 28 50 59 

E-mail: anouk.aaldering@prowonen.nl 

 

Toezichthouder Bennie Olthof 

Telefoon (0545) 28 51 12 

E-mail: bennie.olthof@prowonen.nl 

 

 

ProWonen 

Tedinkweide 2, Borculo 

Open op maandag t/m vrijdag van 

9.00 - 17.00 uur (op afspraak) 

E-mail: contact@prowonen.nl 

 

 

 

 

Verwachte oplevering 

Eind 2021 

 

 

Uitgave 29 april 2021 

Aan de inhoud van deze brochure hebben we veel  aandacht besteed. Toch kunnen er fouten 

ingeslopen zijn. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

     


