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 Inmiddels zijn wij gestart in opdracht van Centrada met de 
werkzaamheden aan de Kempenaar. Via deze brief informeren wij u 
over de laatste stand van zaken. 
 

Werkzaamheden 
Welke onderhoudswerkzaamheden gaan we bij u doen. Hier staat 
alles nog even voor u vermeld. 
 
Steigerwerk 
We starten met het opbouwen van de steigers. Het is vanwege veiligheid 
voor u als bewoner verboden om de steiger te betreden. 
 
Schilderwerk 

De woningen zijn toe aan een nieuwe laag schilderwerk. Hierbij gaan wij de 
kozijnen, draaiende delen, de houten gevelbekleding en de betonnen 
onderdelen voorzien van nieuw schilderwerk. 
 
Reinigen/ repareren metselwerk 

We reinigen metselwerk en impregneren het metselwerk waardoor het 
waterafstotend wordt, hierbij herstellen wij voegen die slecht zijn. Dit kan 
enige geluidshinder veroorzaken. 

 
Zonnepanelen 

We plaatsen zonnepanelen op het dak. 
 
Mechanische ventilatie 

Nieuwe ventilatie-unit wordt geplaatst welke CO2 gestuurd is, dit betekent 
dat de unit de hoeveelheid afgevoerde lucht afstemt op de hoeveelheid CO2 
in de woning, waardoor er een gezonder binnenklimaat ontstaat. 
 
Tochtwering en ventilatieroosters 

Tochtwering aanbrengen bij draaiende delen, nieuwe zelfregelende 
roosters. 
 
Erfafscheiding 
We repareren of vernieuwen de erfafscheiding als dat nodig is. Hierbij gaan 
wij duurzaam om met bestaande materialen en hergebruiken materialen 
waar dat kan.  
 

 

   

 

 

Bewonerskeet on tour 
In de straat waar wij op dat moment 
werkzaamheden uitvoeren, staat 
een bewonerskeet waar wij u graag 
te woord staan. Gedurende het 
project iedere dinsdag en 
donderdag van 11.30 uur tot 12.30 
uur houden we een spreekuur. 
U kunt hier terecht met uw vragen.  
 

Bouwplaats 
Er is in overleg met de gemeente een 
bouwplaats ingericht in de buurt van de 
Kemperveste. De opslag van de 
materialen wordt bij de bouwplaats 
gedaan of in de wijk op vooraf 
aangekondigde plekken, zoals 
parkeerplaatsen of openbaar groen.  
Dit wordt afgezet met lint of hekken. 
Om de overlast te beperken in de wijk 
volgen wij een zo efficiënt mogelijke 
route.  

 

  



 

Kleurkeuze woningen 

Zoals u weet wordt uw woning aan de buitenkant geschilderd. Om het nieuwe ontwerp zo goed mogelijk aan te 
laten sluiten bij de stijl van de huidige woningen wordt er een warm palet van crème tinten gebruikt. Daarbij krijgen 
de ramen een neutrale kleur grijs. Dit sluit aan bij de huidige stijl met de koopwoningen die geen onderdeel van het 
project vormen. In de onderstaande afbeelding kunt u zien hoe uw woning eruit komt te zien. Voor de kleurkeuze 
van de voordeur ontvangt u van ons een formulier. Hierop kunt u uw keuze aan ons doorgeven. Deze kan 
ingeleverd worden in de brievenbus bij de bewonerskeet. Deze staat momenteel bij de Kempenaar 20. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Start voegwerkzaamheden 
Vorige week zijn we gestart met voegwerkzaamheden. Hierop lopen we vooruit op onze planning. Enkele dagen 
van tevoren wordt u geïnformeerd door het voegbedrijf wanneer de werkzaamheden (indien van toepassing) aan 
uw woning gaan plaatsvinden. Deze werkzaamheden geven  stof- en geluidsoverlast. Wij vragen om uw begrip. 
 

Vergoeding water en stroomgebruik 

Voor werkzaamheden in uw woning vragen wij soms gebruik te mogen maken van water en stroom. 
Dit gebruik is minimaal en hiervoor ontvangt u aan het eind van het project een vergoeding. 
 

Modelwoning 
In november 2021 hebben wij in een modelwoning de werkzaamheden uitgevoerd. Zo konden wij kijken of wat 

bedacht is technisch ook mogelijk is. Onze modelwoning is Kempenaar 20-41. De woning is nu nog wel 
afwijkend in kleurstelling. Deze woning gaan wij nog aanpassen in het kleurenpalet welke is bepaald. 

 
 
 
 
 



 

 
Start werkzaamheden 
Om u alvast een indicatie te geven wanneer onze planning is om bij u te starten staat hieronder een overzicht. 

 

Bepaalde werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. Hierdoor kan er van de planning afgeweken worden. 
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Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?  
Neem dan contact op met Salverda Bouw via projectconsulent Margreet Lammers 
of met de projectcoordinator Simon Winter.  
U kunt hen telefonisch bereiken op 0525 - 22 50 98 of per mail via 
projectkempenaar@salverda.nl 
 
Heeft u vragen aan Centrada?  
Neem dan contact op met de projectconsulent van Centrada. Alianne Heemskerk 
telefonisch via 0320 - 239 600 of per mail via wonen@centrada.nl  

 

 

 


