
 
 

 
N I E U W S B R I E F   
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Project Hassinkstraat, Avesterweg en Slieperstraat  
 

 
In februari zijn Bennie Olthof en Ans van Hinte bij u geweest voor een inventarisatie van 

uw woning. Dit was ter voorbereiding op het groot onderhoud dat we willen uitvoeren 

aan uw woning. U heeft vervolgens een behoorlijke tijd niets van ons gehoord. Met deze 

nieuwsbrief willen we u graag vertellen wat de stand van zaken is en hoe we nu verder 

gaan. 

 

Onderscheid in werkzaamheden 

Omdat het om drie type woningen gaat verdeeld over de Hassinkstraat, Aversterweg en 

Slieperstraat, zijn de werkzaamheden ook verschillend per type. Op de bijlage kunt u per 

straat lezen wat we in grote lijnen gaan doen per type woning. 

 

                
 

Aannemer 

We hebben Hoffman uit Beltrum opdracht gegeven om het groot onderhoud uit te 

voeren. Zij willen zich graag goed voorbereiden en komen daarom alle woningen 

opnemen. Dit gaan ze samen met Bennie Olthof doen.  

 

Nieuwe voorgevel Slieperstraat 

De werkzaamheden aan de Slieperstraat zijn wat ingrijpender dan aan de Hassinkstraat 

en Avesterweg. We gaan daar namelijk de voorgevel vervangen. Een architect heeft van 

ons opdracht om deze nieuwe voorgevel te ontwerpen. Zodra we weten hoe de gevel er 

uit komt te zien, laten we dit natuurlijk ook aan de bewoners van de Slieperstraat zien.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Planning 

Hoffman streeft er naar om eind september/begin oktober te starten met de woningen 

aan de Avesterweg en Hassinkstraat. Daarna gaan ze door met de werkzaamheden aan 

de Slieperstraat. We verwachten dat we daar pas eind 2018/begin 2019 kunnen starten.  

 

Vragen 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met Ans van Hinte op 

telefoonnummer (0545) 28 50 94. Of stuur een mail naar ans.vanhinte@prowonen.nl. 

Ans is vanwege vakantie afwezig van 4 tot en met 27 augustus. Heeft u een technische 

vraag? Belt u dan met Bennie Olthof op telefoonnummer (0545) 28 51 12. 
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Werkzaamheden Avesterweg 
 

• Dakisolatie aanbrengen aan de binnenzijde van de woning tegen bestaand 

dakbeschot; 

• Aanbrengen dakraam (klein model); 

• Vervangen zachtboard plafonds door gipsplaten; 

• Vervangen bestaande houtenkozijnen door kunststof kozijnen met HR++ glas; 

• Vervangen huidige meterkast; 

• Douche verbetering bij 3 woningen (nr 8, 16 en 18); 

• Vervanging keuken bij 3 woningen (nr 8, 16 en 18); 

• Toilet verbetering bij 4 woningen (nr 8, 12, 16 en 18); 

• Aanleg mechanische ventilatie; 

• Aanbrengen rookmelder op de overloop en in de hal; 

• Vervangen CV ketel (bij 2 woningen); 

• Na isoleren gevels (spouwisolatie); 

• Voegwerk controleren en waarnodig vervangen. 

 

 

Werkzaamheden Hassinkstraat 
 

• Controleren en waarnodig verbeteren reeds aanwezige isolatie op zolder; 

• Vervangen bestaand glas door HR++glas; 

• Bijwerken schilderwerk kozijnen in verband met het vervangen van het glas; 

• Aanbrengen rookmelders op de overloop en in de hal; 

• Vervangen zachtboard plafonds door gipsplaten; 

• Voordeuren vervangen door nieuwe voordeur met 3 puntsluiting: 

• Voegwerk controleren en waar nodig vervangen; 

• Vervangen CV ketel (bij 2 woningen); 

• Na isoleren gevels (spouwisolatie) 

• Vervangen huidige meterkast. 

 

 

Werkzaamheden Slieperstraat 
 

Zoals u op de voorkant van deze nieuwsbrief kunt lezen, weten we voor de Slieperstraat 

nog niet precies uit welke werkzaamheden het onderhoud bestaat. De volgende 

werkzaamheden worden in ieder geval uitgevoerd: 

 

• Isoleren dak; 

• Vervangen huidige dakpannen; 

• Vervangen kozijnen (inclusief de voor- en achterdeur) door kunststofkozijnen met 

HR++ glas ; 

• Douche  verbetering bij 4 adressen (nr 1, 5, 9 en 11); 

• Toilet verbetering bij 4 adressen nr 1, 5, 9 en 11); 

• Vervangen keuken bij 4 adressen nr 1, 5, 9 en 11); 

• Aanleg mechanische ventilatie; 

• Vervanging huidige meterkast. 

 

 

Bij verbetering aan douche, toilet en/of keuken kiest de klant of dit wenselijk is. Dit is 

geen noodzakelijk (verplicht) onderhoud.  




