
 

 

 
 
 

NIEUWSBRIEF                       
Nr. 1 oktober 2022 

   
Renovatie Hoetinkhof, Vorden 
 

We hebben de huisbezoeken afgerond en de technische opnames van de woningen zijn 

op dit moment bezig. We zijn inmiddels een stuk verder met de voorbereidingen en 

willen u met deze nieuwsbrief graag bijpraten.  

 

 

Geen huurverhoging voor de renovatiewerkzaamheden 

De wetgeving voor het doorvoeren van een huurverhoging bij renovatie is per 1 januari 

2023 gewijzigd. Dat betekent voor u dat de huurverhoging van € 5,00 vervalt. Na de 

afronding van de renovatiewerkzaamheden verhogen we de huurprijs niet.   

 

De aannemer is bekend 

Kreunen Bouw uit Lochem gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. De uitvoerder 

Hans Tichelman is al begonnen met het opnemen van de woningen. Daarnaast is de 

voorman Gerard Rouwenhorst straks dagelijks aanwezig. U kunt hen bereiken op 

telefoonnummer (0573) 222655.  

 

Planning 

Nu de aannemer bekend is, kunnen we u ook vertellen hoe de planning er uit ziet.  

De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken (15 werkdagen) per woning.  

De aannemer start met de isolatie van de zolder. Tegelijkertijd beginnen ze ook met de 

werkzaamheden aan de badkamer en het toilet. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, 

zorgt de aannemer voor een eindschoonmaak/glasbewassing. Daarna vindt de oplevering 

plaats.  

 

Hieronder ziet u wanneer uw woning aan de beurt is. 

 

Adres   Startdatum  Adres   Startdatum 

Hoetinkhof 193 28 november  Hoetinkhof 95  23 januari 

Hoetinkhof 167 5 december  Hoetinkhof 123 30 januari 

Hoetinkhof 161 7 december  Hoetinkhof 127 6 februari 

Hoetinkhof 107 9 januari  Hoetinkhof 141 13 februari 

Hoetinkhof 105 16 januari  Hoetinkhof 143 20 februari 

 

 

 

Inmeten voordeur 

Binnenkort belt de firma Albo deuren u voor het maken van een afspraak voor het 

inmeten van voordeur. Voor de adressen Hoetinkhof 161, 167 en 193 moet ook de 

achterdeur ingemeten worden.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Keuze kleur voordeur 

ProWonen heeft op advies van de architect een kleur gekozen voor de nieuwe voordeur. 

We hebben de vraag gekregen of hierin geen keuze mogelijk is. We bieden u graag de 

mogelijkheid om te kiezen tussen twee kleuren: 

• Huidige kleurstelling van de kozijnen, draaiende delen en deuren toepassen  OF 

• De nieuwe kleuren zoals benoemd in de informatiebrochure. 

 

Wilt u voor 5 november uw keuze hiervoor telefonisch doorgeven of mailen naar Ans? 

Haar contactgegevens staan in deze nieuwsbrief.  

 

Geen keukenvervanging 

Tijdens de huisbezoeken heeft Ans al aangegeven dat er geen keukens worden 

vervangen. Deze zijn nu nog niet aan vervanging toe. We verwachten dat dit over een 

aantal jaar wel gebeurt.  

 

Glasstrook naast de voordeur 

U heeft een keuze gemaakt voor het glas in uw nieuwe voordeur. De strook glas naast de 

voordeur wordt met hetzelfde glas uitgevoerd.  

 

Klapramen  

Zoals in de brochure staat, worden alle draaiende delen vervangen. Dat geldt ook voor 

de houten klapramen. Hier komt vast glas in. De ventilatie is straks geregeld via de 

ventilatieroosters die in het nieuwe glas worden aangebracht.   

 

Rolluiken en screens 

We hebben u in de informatiebrochure en tijdens het huisbezoek al verteld dat u zelf 

verantwoordelijk bent voor het op tijd verwijderen van zonwering, rolluiken of screens. 

De aannemer mag deze voorzieningen niet voor u verwijderen en ook niet terugplaatsen. 

Tijdens de opname heeft Hans Tichelman al met u besproken of eventuele schermen of 

luiken tijdelijk verwijderd moeten worden.  

 

Eigen spullen op tijd weghalen 

Hetzelfde geldt voor uw eigen aangebrachte spullen zoals (plafond) lampen, badmeubel 

enzovoort. Ook deze zaken moet u zelf op tijd tijdelijk verwijderen als u ze weer terug 

wilt plaatsen na het onderhoud.  

 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? 

Of zijn er zaken onduidelijk? Blijf daar niet mee zitten, maar bel met Ans van Hinte, 

klantadviseur projecten! U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0545-28 50 94. Mailen 

kan naar ans.vanhinte@prowonen.nl. De werkdagen van Ans zijn maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag. Ze is afwezig van 24 t/m 28 oktober. 

mailto:ans.vanhinte@prowonen.nl

