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Vernieuwing wordt zichtbaar
In maart van dit jaar zijn we met de eerste woning gestart aan de Westerflier. Nu vier maand later
zijn we bezig met de laatste woning in de Hunenborg. En de bouwtrein is alweer doorgereden naar
het volgende station; de Nijhofshoek.

Start van het project
Bij de opstart hadden we wat problemen. Die zijn inmiddels
opgelost. De mannen op de bouw weten wat van hun
verwacht wordt. En alle werkzaamheden lopen geheel
volgens plan. Het opstellen van bijvoorbeeld bouwkranen,
containers en vrachtwagens blijkt in de smalle straten nog
wel een uitdaging. Toch is Oude Wolbers er in geslaagd de
toegang tot woningen en garages vrij te houden.

Bedankt voor de medewerking
Dat het project goed volgens plan verloopt komt onder
andere door de medewerking en begrip van onze huurders
en de buren. Wij vertrouwen erop dat het in de Nijhofshoek
ook zo zal verlopen.

Vakantieperiode
De laatste woning in de Hunenborg wordt in de week van
23 juli opgeleverd. Tot de bouwvak vakantie worden er in
de Nijhofshoek nog 6 woningen geheel onder handen
genomen. Van nog eens 6 woningen worden alleen de
daken en de kozijnen vervangen. In de week van 20
augustus worden de steigers geplaatst aan de Wanstraat.
En de week daarop worden de werkzaamheden weer
opgepakt.
De werkzaamheden worden voor de bouwvak vakantie
zoveel mogelijk afgerond. Zijn ze bijvoorbeeld bezig in
uw badkamer? Dan worden de werkzaamheden voor de
bouwvak vakantie afgerond. Ook worden steigers voor de
vakantie verwijderd en pas na de vakantie weer opgebouwd.

Pilot energieconcepten
48 woningen
In de Hunenborg zijn we nu ook bezig met een ander
project. Vier woonblokken van 12 De Jeu woningen in
de Hunenborg bestaan uit alleen huurwoningen. Bij deze
vier woonblokken nemen we een aantal andere maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Dat doen we
omdat we willen leren van het energiezuinig maken
van woningen.
Elk woonblok krijgt een
andere combinatie van
duurzame maatregelen.
Zo krijgen 12 woningen
een dakunitmet daarin
een elektrische
warmtepomp. En 24
woningen worden
gasloos gemaakt.
Na de zomervakantie
start de aannemer
Dura Vermeer met
de uitvoering.

Wekelijks spreekuur
Nijhofshoek
Woensdag 15.30 - 16.30 uur
aan de Wanstraat 24

Hunenborg
Dinsdag 15.30 - 16.30 uur
aan de Rechterenstraat 1
Vanuit Welbions zijn wijkcoach Eric Klein Willink of
Benno Snuverink en projectleider Hans Hamberg
aanwezig. Vanuit Oude Wolbers is uitvoerder
Gerard Snijders aanwezig.
U kunt bij het wekelijks spreekuur terecht met vragen
over bijvoorbeeld: verkeersmaatregelen, bouwkundige
problemen, veiligheid of andere woonvragen.
Bewoners van de 48 woningen in de Pilot energieconcepten, ontvangen een eigen nieuwsbrief met meer
informatie over onder andere het spreekuur voor de
Pilot energieconcepten.
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Echtpaar De Boer blikt terug
op groot onderhoud aan hun woning
Meneer en mevrouw de Boer wonen al meer dan
50 jaar in de wijk Hunenborg in een De Jeu woning.
Toch zijn ze even weggeweest. Ruim vier weken
hebben ze gelogeerd in een andere woning, omdat
hun woning aan de Rechterenstraat werd onderhouden. Nu het onderhoud is afgerond, is het
echtpaar weer terug in hun geliefde woning en
kijken ze terug op deze periode. “We zijn heel blij
met onze opgeknapte woning.’’

Tijdens de voorbereiding
In de Hunenborg staan tussen de huurwoningen ook veel
koopwoningen. Onder de huiseigenaren in de wijk ontstond
onvrede nadat Welbions de plannen voor het onderhoud
bekend maakte. Dit ging vooral over het verschil in uitstraling
van de koop- en huurwoningen. Meneer De Boer vertelt:
“Nadat Welbions met het nieuws kwam dat er onderhoud
gepleegd zou worden aan de De Jeu woningen, ontstond er
wat gedoe. De kopers waren er niet blij mee en hebben
bezwaar gemaakt tegen de plannen. Dat was natuurlijk lastig.
Welbions heeft ons tijdens deze periode goed geïnformeerd.
Zo zijn we bijvoorbeeld uitgenodigd voor verschillende
informatieavonden.” Het plan is toen op een aantal punten
aangepast en daarna kon het groot onderhoud starten.

Dagkalender
Welbions vindt het belangrijk om de bewoners tijdens
groot onderhoud zoveel mogelijk te informeren over de
werkzaamheden. Zodra in een woning de werkzaamheden
starten ontvangen de bewoners een overzicht waarin staat
wat op welke dag precies gebeurt. “Bij de start van de werkzaamheden in maart kregen we een dagkalender. Dat was
ontzettend prettig en daar keken we iedere dag in’’, vertelt
mevrouw De Boer.

“Het wonen in een De Jeu
woning zit in de familie.’’
Opruimdag
Mevrouw de Boer vervolgt: “We moesten de ruimtes waar de
vaklieden zouden werken leegruimen. 14 dagen van te voren
kwamen ze al de vloer afdekken. Wij hebben zelf onze spullen
ingepakt en bij elkaar gezet. Welbions organiseerde een
opruimdag, dat was echt heel fijn. Het was goed georganiseerd. De mannen die hielpen tijdens de opruimdag hebben
alle oude spullen van zolder gehaald en weggegooid...”

Logeren
Sommige bewoners kunnen tijdens het groot onderhoud
door persoonlijke redenen niet in hun woning blijven.
Welbions biedt deze bewoners de mogelijkheid om in een
Voorbeeld van logeerwoning
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logeerwoning te verblijven. Het gaat om bijvoorbeeld
ouderen of grote gezinnen, maar ook mensen die
nachtdiensten draaien en overdag moeten slapen.
“Wij zijn ruim vier weken naar een logeerwoning gegaan.
Dit hebben we vooraf besproken met de Wijkcoach van
Welbions. Eerst waren we van plan om tijdens het onderhoud
in de woning te blijven, maar het leek ons toch te moeilijk.
We zijn blij dat we naar een logeerwoning zijn gegaan’’,
aldus mevrouw De Boer.

Keukenblad
Mevrouw De Boer vult aan: “Elke dag zijn we gaan kijken bij
de woning. We zagen dat ons verlengd keukenblad niet goed
geplaatst was. Daar zijn we toen achteraan geweest, want
deze optie hadden we wel aangegeven.
De uitvoerder heeft dit direct opgepakt en het blad opnieuw
laten plaatsen. Het was prettig dat we al onze vragen konden
stellen en dat de vaklieden altijd bereid waren om het op
te lossen.’’

“Elke dag zijn we gaan
kijken bij de woning.”

Vergoeding
Bewoners waarvan de woning groot onderhoud krijgt,
hebben recht op een vergoeding. Mevrouw De Boer
zegt daarover: “De vergoeding die we hebben ontvangen,
hebben we ook goed gebruikt. Er waren bijvoorbeeld dingen
die vernieuwd moesten worden, zoals de raambekleding.’’

Blij met opgeknapte woning
Het wonen in dit type woning blijkt in de familie te zitten,
want ook de broers en zus van meneer De Boer woonden
allemaal in een De Jeu woning. “We zijn heel blij met onze
opgeknapte woning. De woning is nu goed geïsoleerd,
daar heb je straks natuurlijk voordeel mee met de energierekening. Het is nu zo goed als klaar. In de keuken moet nog
iets afgewerkt worden, maar daar hebben we al een afspraak
voor staan.’’

074 24 68 300
klantenservice@welbions.nl
www.welbions.nl

Ondanks dat de inhoud van deze nieuwsbrief met zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Paul Krugerstraat 44, Hengelo
Stationsstraat 12, Borne
Postbus 430
7550 AK Hengelo

