
 

    

Van plan tot uitvoer 
De woningen in uw buurt worden aangepakt. Het 

aanpakken van uw woning verhoogt merkbaar het 

wooncomfort van uw woning. Heel fijn dat het merendeel 

van u zich in het voorstel kan vinden. Dat betekent dat het 

voorstel uitgevoerd wordt en dat de aannemer 

daadwerkelijk gestart is met de werkzaamheden. We 

vertellen u graag wat u de komende tijd kunt verwachten 

 

Wat kunt u de komende 
tijd verwachten? 
 

De woningverbetering is gestart. We kunnen ons 

voorstellen dat u benieuwd bent wat u de komende tijd 

kunt verwachten. We zetten daarom de  komende 

stappen voor u op een rij. 

 

 

 
Inrichting bouwplaats 
De werkzaamheden zijn gestart. De aannemer heeft de 
bouwplaats ingericht achter de woningen aan de 
Gildeweg. Vanaf nu zijn Nijhuis bouw en haar 
onderaannemers zichtbaar aanwezig in uw buurt.   
 
Persoonlijk bericht start werkzaamheden in uw 
woning 
Nijhuis bouw is gestart met de uitvoering van de 
werkzaamheden. Uiteraard wilt u graag weten wanneer er 
in uw woning gewerkt wordt. De aannemer bericht u hier 
ongeveer een tot twee weken voor de start van de 
werkzaamheden bij u thuis over.  
 

Kleur kozijnen 

De gezinswoningen van Sité in Drempt worden 
aangepakt. Ook de buitenzijde van de woningen wordt 
opgefrist. Het aanbrengen van een passende kleur op de 
kozijnen van de woningen is daarom onderdeel van het 
plan. Welke kleur uw woningblok wordt hangt of van de 
kleurkeuze die door u en uw buren is gemaakt. Heeft u 
geen kleurkeuze aan ons doorgegeven? Dan bekijkt Sité 
wat de best passende kleur voor uw woning of 
woningblok is.  
 

Zelf aangebrachte voorzieningen 
Heeft u een aanbouw aan uw woning, of een andere zelf 
aangebrachte voorziening? Voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden aan uw woning wordt er een steiger 
opgebouwd. Voor het plaatsen van een steiger is er 
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ruimte nodig rondom uw woning. Worden de steigers bij 
uw woning opgebouwd? Houdt u hier rekening mee? Het 
kan nodig zijn de aanbouw geheel of gedeeltelijk te 
verwijderen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 
Opruimactie 
 

Containers in wijk: opruimactie 
De start van de woningaanpak is een mooie aanleiding 
om uw woning, berging en zolder op te ruimen. Sité en 
Nijhuis bieden u de gelegenheid om grofvuil en 
overbodige huisraad af te voeren. Wij plaatsen op 
verschillende momenten een container. U krijgt 
persoonlijk bericht wanneer er voor de woningblokken 
waarin u woont een container geplaatst wordt.  
 

 
Let op! 

De container is niet bedoeld voor 

chemisch afval (asbest, accu’s etc.) 

wit- en bruingoed (wasmachines, tv’s 

etc.) en groenafval. 

 

 

 
Frisse blik op leefbaarheid 
Samen met een aantal leden van de klankbordgroep, de 
gemeente en de sociaal consulent is er gesproken over 
het vergroten van de leefbaarheid. 
 
Frisse kijk 
Onder leiding van Buurtbemiddeling zijn er aan de hand 
van een ludiek kaartspel meerdere leuke ideeën 
geopperd. Met een frisse blik is er gesproken over het 
beheer van het speeltuintje achter de Gildeweg en het 
zogenaamde buurt maken voor nieuwe bewoners. Want 
een goede buur is beter dan een verre vriend. 
 
Saamhorigheid 
Goede ideeën die voortkomen uit de bijeenkomsten willen 
we met elkaar concreet vormgeven. Activiteiten die met 
elkaar bedacht en uitgevoerd worden vergroten de 
saamhorigheid in een buurt. En dat draagt weer bij aan 
een leefbaar Drempt. 
 
 
 

Denkt u met ons mee? 
Er is nog plek om met ons mee te denken. Heeft u 
belangstelling? Neem dan contact op met wijkconsulent 
Jolanda de Zwart. U vindt haar contactgegevens onderaan 
deze nieuwsbrief. 

 

In gesprek 
Een groep van ongeveer 13 enthousiaste bewoners heeft 

zich de afgelopen tijd ingezet voor de aanpak van uw 

woning. Samen vormen zij de klankbordgroep. Samen 

met de klankbordgroep zijn de plannen voor uw woning 

voorbereid.  

 

Veel onderwerpen kwamen aan bod tijdens de 

bijeenkomsten met de klankbordgroep. Er zijn gesprekken 

gevoerd over bijvoorbeeld de uit te voeren 

werkzaamheden, de maatregelen om de overlast te 

beperken, de huurverhoging en de verwachte besparing.  

 

Elektrisch koken 

Mede op verzoek van de klankbordgroep is de 

mogelijkheid voor elektrisch koken bij keukenvervanging 

opgenomen in de plannen.  
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In gesprek blijven 

Sité vindt het belangrijk om ook tijdens de uitvoering van 

de werkzaamheden in gesprek te blijven met bewoners. 

Dit doen wij onder andere door regelmatig met de 

klankbordgroepleden te bespreken of alles naar wens 

verloopt. 

 

 

Comfortabel wonen 
 
Comfortabel wonen is van alle leeftijden. Woont u als u 
ouder wordt nog steeds comfortabel in uw woning? Zijn er 
kleine aanpassingen nodig, of is verhuizen naar een 
kleinere en comfortabele woning een goede keus?  
 
Seniorenregeling 
Bent u 55 jaar of ouder en overweegt u om te verhuizen? 
Dan kunt u gebruik maken van de seniorenregeling van 
Sité. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over uw 
mogelijke verhuiswens. 
 
Duurzaam Thuis Pakket 
Wilt u kleine aanpassingen in uw woning laten 
aanbrengen om comfortabel te kunnen blijven wonen en 
bent u 65 jaar of ouder of is er sprake van medische 
noodzaak? Dan kunt u gebruik maken van het Duurzaam 
Thuis Pakket.  
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neemt u dan 
gerust contact op met Erna Koster. Haar contactgegevens 
vindt u onderaan deze nieuwsbrief. 
 

 

Vragen? Stel ze gerust 
Het aanpakken van uw woning is een ingrijpende 
gebeurtenis. We kunnen ons daarom voorstellen dat u 
tussentijds vragen heeft. Blijf hier niet mee zitten, maar 
stel ze gerust tijdens één van onze spreekuren of neem 
contact met ons op. 

 
Inloopspreekuur Gildeweg 

Heeft u vragen?  

Vanaf half  juni kunt u elke maandag van 11.00 – 13.00 

uur terecht aan de Gildeweg 29 voor het inloopspreekuur.  
 

Contactpersoon aannemer: 
Uw contactpersoon bij Nijhuis Bouw, is woonconsulent 
Erna Koster. Heeft u vragen over de werkzaamheden, 
dan is zij uw contactpersoon. Erna is bereikbaar via 
telefoonnummer: 06-20247507 of via e-mailadres: 
e.koster@nijhuis.nl.  

 

Contactpersoon Sité: 
Uw overige vragen aan Sité kunt u stellen aan 
wijkconsulent Jolanda de Zwart. U kunt haar bereiken op 
0314 - 37 57 45 of via jolanda.deZwart@swd.nl. 
Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Fijne zomer! 
Samen met uw hulp werken we hard aan het verbeteren 

van de woningen in Drempt. Van vrijdag 26 juli 2019 tot 

maandag 26 augustus 2019 ligt het werk even stil in 

verband met de bouwvakantie. Heeft u een dringende 

vraag met betrekking tot de bouwactiviteiten  in deze 

periode? Neemt u dan contact op met het algemene 

nummer van Nijhuis Bouw, tel. 0548-535445. 
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Waar begint de 
aannemer? 
De werkzaamheden in Drempt zijn gestart. De aannemer 

is gestart aan de Gildeweg en gaat aansluitend verder 

aan de Wittehemelweg.  

 

 

 
 
 
 
In onderstaand kaartje ziet u globaal waar de 
werkzaamheden starten en langs welke route de 
werkzaamheden gaan lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




