
 

 

 
 
 
 

NIEUWSBRIEF  

Nr. 1 augustus 2020 

 
Renovatie Broekboomstraat 
Lichtenvoorde 
 

Begin mei hebben we u een informatiepakket gestuurd. Daarin hebben we aangekondigd 

welke werkzaamheden aan de appartementen uitgevoerd worden. We zijn inmiddels 

verdergegaan met de voorbereidingen en willen u met deze nieuwsbrief graag bijpraten.  

 

 

De aannemer is bekend!  

De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoering is aannemersbedrijf Kormelink uit 

Rietmolen. Ook de voorman is bekend, dit is Arjan ten Elshof. Hij is dagelijks op de bouw 

aanwezig en telefonisch bereikbaar op (06) 23 62 13 54. Arjan werkt samen met 

uitvoerder Stefan Nijland. 

 

 

    
      Voorman               Uitvoerder 

 Arjan ten Elshof          Stefan Nijland 

 

U wordt vanaf donderdag 5 augustus gebeld 

Kormelink belt u voor het maken van een afspraak om de kozijnen in te meten. Dit is 

nodig voor het vervangen van het glas voor HR++ glas. 

 

Tegelkeuze op woensdag 11 augustus 

Bennie Olthof komt woensdag 11 augustus tussen 13:00 uur en 17:00 uur bij u langs 

voor de tegelkeuze. Hij neemt een tegelbord mee zodat u de tegels kan bekijken. Komt 

dit bij u niet uit? Belt u dan met Bennie voor het maken van een andere afspraak. Hij is 

bereikbaar op telefoonnummer (0545) 28 51 12. 

  



 

 

Planning  

In de week van 30 augustus begint Kormelink met het gereed maken van de bouwplaats. 

Vervolgens starten zij met de binnenwerkzaamheden bij appartement 30 in week van 9 

september. De binnenwerkzaamheden worden bij appartement 24 eind november 

afgerond.  

 

Hieronder ziet u wanneer uw appartement aan de beurt is. De binnenwerkzaamheden 

duren ongeveer 3 weken. Twee weken voordat de werkzaamheden in uw woning starten 

komt de aannemer bij u op bezoek. Zij nemen met u de planning voor uw woning door. 

Houdt u er wel rekening mee dat door onvoorziene omstandigheden de planning nog wat 

kan wijzigen. Mocht zich dit voordoen, dan wordt u tijdig op de hoogte gesteld.  

 

Appartement  

30 Begin september 

22 Midden september 

28 Eind september 

20 Begin oktober 

26 Midden oktober 

18 Eind oktober 

32 Begin november 

24 Begin november 

 

Twee extra parkeerplaatsen 

Er is aangegeven dat er te weinig parkeerplaatsen zijn bij het appartementencomplex. 

Daarom gaan wij na de renovatie twee extra parkeerplaatsen maken. Dit wordt gedaan 

aan de rechterkant van het gebouw in de brede groenstrook. Tijdens de renovatie wordt 

deze plek gebruikt voor de bouwplaats. Hiervoor worden twee bomen verwijderd. In de 

bijlage ziet u het ontwerp. 

 

Wegzetten en afdekken 

De aannemer dekt 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. Denk bijvoorbeeld aan de zolder bij de 

appartementen op de bovenverdieping, de badkamer en rondom de kozijnen. Berg 

waardevolle spullen op of breng deze onder op een ander adres. De aannemer stelt 

afdekfolie beschikbaar. 

 

Huurdersvereniging 

Er is geen bewonerscommissie bij dit project. Wel kunt u bij huurdersvereniging 

Lichtenvoorde terecht met vragen of als u ergens mee zit en u dit niet met ProWonen 

kunt bespreken. Dit kan u doen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het 

project. De huurdersvereniging komt op voor de belangen van de bewoners.  

 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? 

Of zijn er zaken onduidelijk? Blijf daar niet mee zitten, maar bel met Anouk Aaldering, 

klantadviseur projecten! U kunt haar bereiken op telefoonnummer (0545) 28 50 59. 

Mailen kan naar anouk.aaldering@prowonen.nl. Anouk is van 13 augustus tot 6 

september vrij.  

  

mailto:anouk.aaldering@prowonen.nl


 

 

 

 

 

 

Bijlage 
Ontwerp terrein met beplanting en parkeerplaatsen 


