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Woningverbeteringsproject 
 

De plannen voor het woningverbeterings-

project zijn gewijzigd tijdens de laatste 

Algemene Ledenvergadering. Het inpakken is 

na vele pogingen jammer genoeg komen te 

vervallen. Maar het budget voor het 

veranderen en vernieuwen van entree is 

verhoogd en voor het vernieuwen van de 

dakbedekking is budget vrij gemaakt. Alles valt 

mooi binnen de begroting van het gehele 

project. 
 

Entree 
 

De plannen voor de entree hebben, ondanks 

meerdere pogingen om het te versnellen, 

vertraging opgelopen. De plannen zijn 

inmiddels uitvoerig uitgewerkt door de 

architect en de vergunning is ingediend bij de 

gemeente. De komende weken wordt de 

aanvraag van de entree behandeld door de 

gemeente. Een definitieve goedkeur zal naar 

verwachting in Januari binnen zijn. Dan kunnen 

eindelijk de werkzaamheden beginnen.  
 

Dak 
 

Het dak is aan vervanging toe, zoals besproken 

in de Algemene Ledenvergadering. De 

voorbereidingen voor dit project zijn reeds 

gestart. De uiteindelijke uitvoering is 

afhankelijk van de werkzaamheden van de 

entree en zullen worden gestart zodra de 

werkzaamheden aan de entree zijn begonnen. 

 

Reparatie slot kelder 4-hoog 
 

Het slot van de toegangsdeur kelder 4-hoog is 

gerepareerd. Indien het slot wederom 

problemen geeft, graag een melding maken 

naar onze TC voorzitter op ddebont@live.nl. 

Vervanging regenpijpen 
 

In de afgelopen weken zijn alle regenpijpen 

door onze aannemer met succes vervangen.  
 

Mocht het hemelwater nog steeds niet 

doorlopen, dan is mogelijk de afvoerput 

verstopt. Graag deze put met warm water 

schoonspoelen. Mocht het dan nog steeds niet 

opgelost zijn, graag een melding maken naar 

onze TC voorzitter op ddebont@live.nl. 

 

Vervanging deurdrangers 
 

In de komende weken zullen de deurdrangers 

vervangen worden. De verwachting is dat u, als 

bewoner, niet veel last zal ondervinden van de 

werkzaamheden. Mocht u vragen hebben, stelt 

u ze dan aan onze TC Voorzitter op 

ddebont@live.nl. 

 

Vragen? 
 

Is er iets anders wat u graag wil bespreken? U 

kunt de voorzitter altijd mailen op 

vdwerffstraat@gmail.com. Voor urgente zaken 

belt u 06 248 17 368. Bij voorbaat dank. 

 

Contact 
 

Voorzitter VvE: Maarten Sterenborg 

E-mail: vdwerffstraat@gmail.com 
 

Voorzitter TC: Dirk de Bont 

E-mail:  ddebont@live.nl 
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