
 

 

 

 
 

NIEUWSBRIEF 

Nr. 1 maart 2023      

 
Esselenbroek e.o. 
Esselenbroek, Peppelenhof en Pasmanshaard Ruurlo 

 
Het gaat om de renovatie aan de woningen van de Esselenbroek 2, 10, 38, 44, 46, 52, 

60, 62, 66, 68, 74, 76 en 84, de Peppelenhof 2 tot en met 10 en Pasmanshaard 2 tot en 

met 10, 14 en 18 tot en met 30 in Ruurlo. We verduurzamen de woning tot label A.  

 

In deze nieuwsbrief is beschreven wat u de komende periode van ons kan verwachten en 

waar wij nu mee bezig zijn. Ook doen wij een oproep voor de bewonerscommissie. 

 

Planning 

Friso heeft een aantal woningen bekeken. Met de informatie die zij hebben opgehaald zijn 

zij gaan kijken welke werkzaamheden er uitgevoerd kunnen worden om de woningen te 

verduurzamen naar label A. Er zijn verschillende mogelijkheden (scenario’s). Deze 

scenario’s worden nu door ProWonen bekeken en ProWonen kiest een scenario. Dit kost 

tijd, doordat er ook gerekend moet worden of het past binnen het budget. Voor de zomer 

ontvangt u een informatiebrochure waarin de werkzaamheden zijn beschreven. We 

verwachten in september te starten met de werkzaamheden. 

 

Brochure 

Zodra de renovatiewerkzaamheden bekend zijn, ontvangt u een informatiebrochure. 

Hierin staan de verschillende werkzaamheden beschreven. Dit zijn dringende 

werkzaamheden, renovatiewerkzaamheden en energiebesparende maatregelen. Ook 

ontvangt u van een brief met een deelnameformulier. Heeft u vragen nadat u de 

brochure heeft ontvangen? Schrijft u deze dan op voor het huisbezoek. 

 

Huisbezoek 

Wij sturen met de brochure een brief mee, met een afspraak voor een huisbezoek. Anouk 

komt bij u op bezoek om u te informeren over uw rechten en plichten op basis van de 

‘Afspraken bij renovatie’. Deze afspraken vindt u op 

https://www.prowonen.nl/projecten/. Daarnaast bespreken we de door u zelf 

aangebrachte veranderingen in de woning en of er persoonlijke omstandigheden zijn die 

van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden.  
 

Bewonerscommissie 

ProWonen wil de brochure graag samen met een aantal 

bewoners bespreken voordat deze naar alle bewoners wordt 

verstuurd. Ook willen we regelmatig met deze bewoners 

overleggen over de renovatie. Daarom willen we een 

bewonerscommissie oprichten. In deze bewonerscommissie 

zitten een aantal bewoners, de projectleider, toezichthouder 

en de klantadviseur van ProWonen.  

 

Doel van de bewonerscommissie 

Het doel is dat deze commissie voldoende vertegenwoordigd is en namens het grootste 

deel van de bewoners spreekt. Deze commissie kunt u zien als de ogen en oren van de 

buurt en de verbinding tussen de buurt en ProWonen. Het gaat daarbij niet om een 

persoonlijk belang, maar het gezamenlijke belang van de buurt.  
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De eerste vergadering bewonerscommissie 

We willen binnenkort starten met de eerste vergadering van de bewonerscommissie. 

Daarom hebben we de eerste vergaderingen van de bewonerscommissie al gepland op 

woensdag 22 maart om 15:30 uur. De locatie volgt nog.  

Bewonerscommissie iets voor u? 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bewonerscommissie? We gaan hierbij uit van 

één persoon per huishouden. Vult u dan bijgevoegd antwoordformulier in en stuur het 

vóór maandag 13 maart naar ons toe. Een postzegel is niet nodig.   

 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? 

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

U kunt haar op maandag, dinsdag en donderdag bereiken op telefoonnummer  

(0545) 28 50 59. Mailen kan naar Anouk.Aaldering@prowonen.nl. 

mailto:Anouk.Aaldering@prowonen.nl

