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De stand van zaken 
In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht  
van de stand van zaken betreft de 
werkzaamheden bij u op de Oranjestraat in 
Assen. Zolang de werkzaamheden gaande zijn, 
zullen we u vaker op de hoogte houden via 
nieuwsbrieven.  
 

Opname van de woningen 

Inmiddels zijn we bij iedereen thuis geweest 
voor de opname van de woning. Dit heeft ons 
veel waardevolle informatie gegeven en wij 
hope dat het u ook meer duidelijkheid heeft 
gegeven. Iedereen heeft de opname via de mail 
of de gewone post ontvangen. Heeft u geen 
kopie, laat ons dit dan weten, dan sturen wij 
deze alsnog.  
 

De planning/werkzaamheden 
In week 38 starten we met het opbouwen van 
de steigers bij de eerste woningen (Oranjestraat 
36 t/m 62). De steigers komen zowel aan de 
voorzijde- als de achterzijde. Wilt u alstublieft 
zoveel mogelijk losse spullen weghalen bij de 
gevels, zodat de steigers goed opgebouwd 
kunnen worden? 

 
De voegwerkzaamheden en herstellen houtrot 
zullen dan ook beginnen. Wij vragen u daarom 
om uw balkon zoveel mogelijk leeg te halen van 
losse spullen. Het voegwerk geeft de nodige 
geluid en stofoverlast. Houdt daarom ramen en 
deuren gesloten.  
 
Vanaf week 39 starten we met de eerste 
werkzaamheden binnenshuis. De bewoners 
waarbij gestart wordt, krijgen van ons 
persoonlijk bericht.   

 
De bouwplaats 
U zult al gezien hebben dat de binnentuin is 
veranderd tot bouwplaats. Dit is de plek voor de 
aannemers, de materialen, bouwkeet en 
woonunits.    

 

 
 
Woonunits 
Op de bouwplaats zijn eind augustus vijf 
woonunits geplaatst. Dit is een tijdelijke 
woonruimte die we voor iedereen beschikbaar 
hebben, gedurende de werkzaamheden in uw 
woning. De woonunit is alleen voor u of uw 
gezin, u deelt geen woonunit met een buurman 
of buurvrouw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De woonunit is voorzien van meubilair, 
inventaris en sanitair. U hoeft alleen uw eigen 
bedlinnen, keukenlinnen, handdoeken en uw 
(waardevolle) persoonlijke spullen mee te 

nemen.  U krijgt persoonlijk bericht van ons 
wanneer de woonunit voor u beschikbaar is.  
 

Afvalcontainers 

Er wordt een afvalcontainer geplaatst voor de 
woningen waar de binnen werkzaamheden 
starten. In de avonduren en in het weekend 
wordt de container afgesloten. Wilt u er ’s 
avonds en in het weekend toch bij kunnen? Dan 
kunt u een sleutel van de container krijgen van 
de uitvoerder, Sander Zuidberg.  
 
Hulp nodig?  
Heeft u hulp nodig bij het verplaatsen of 
verwijderen van spullen? Laat het de uitvoerder 
Sander Zuidberg dan op tijd weten. Hij kan dan 
samen met u kijken naar de beste oplossing.  
Bij hem kunt u ook 
terecht voor afdekfolie 
en eventueel enkele 
verhuisdozen.  
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Even voorstellen 
Tijdens het project is Sander Zuidberg de 
uitvoerder. Bij hem kunt u terecht met al uw 
dagelijkse vragen. U kunt hem dagelijks 
bereiken tussen 07:30 en 16:00 uur. Neem 
gerust contact met hem op. 
Sander Zuidberg  tel:  06 - 26 61 95 30. 

 
 

Calamiteiten 
De volgende telefoonnummers zijn bereikbaar 
voor storingen/meldingen die niet kunnen 
wachten tot de eerst volgende werkdag : 
 
Sander Zuidberg  : 06 – 26 61 95 30 
Lenferink   : 038 - 465 1455 
Omnia    : 0341 – 278 777 
 

Tot slot  
Samen met u maken wij er een mooi project!  
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft 
neemt u dan contact met ons op.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Monica Geels 
Bewonersconsulent 
tel 06 – 23 60 47 84 
 

tel:06%20-%2026%2061%2095%2030

