
 

 

 

Nieuwsbrief  
Wijkaanpak Kempenaar West 
 Oktober 2022 

  Wij hebben op dit moment ongeveer 65% van de woningen uitgevoerd 
in Kempenaar West en we lopen hiermee op planning.  We lopen 
echter wel achter met het plaatsen van de zonnepanelen. Wij zijn 
hiervoor begonnen met een inhaalslag. Waarvan wij inmiddels 30% 
van de installaties hebben afgerond. Ook zijn we volop bezig met het 
plaatsen van de houten schuttingen en metalen hekwerken.  

 
Zonnepanelen 
Voor het plaatsen van de zonnepanelen lopen er momenteel meerdere 
teams in de wijk om deze werkzaamheden bij u te komen uitvoeren. Eén 
team volgt onze reguliere bouwplanning en komt bij u langs op de volgens 
de planning aangegeven datum. Zijn ze bij u nog niet geweest of zijn de 
binnenwerkzaamheden al wel afgerond?  Dan bellen we bij u aan en ver-
richten dan deze werkzaamheden. Wanneer wij u niet thuis treffen of als 
het niet uitkomt, komen wij op een andere dag nogmaals langs of maken 
wij een telefonische afspraak. 
 

Vlechtband stalen hekwerken 
Wanneer er bij u een  stalen hekwerk aan de achterzijde is geplaatst, kunt 
u hiervoor vlechtband krijgen. Het stalen hekwerk heeft een open 
structuur en door dit vlechtband  kunt u privacy creëren. Dit vlechtband 
kunt u zelf vlechten door het hekwerk. Lukt het u niet zelf? Dan helpen wij 
u graag. Wanneer u vlechtband wenst kunt u dit aangeven bij de 
woonconsulent of de projectcoördinator. 
 

Ventilatieroosters 
Ventileren in een woning is heel belangrijk om een gezond binnenklimaat 
te garanderen en kan schimmel voorkomen. Wij passen zelfregulerende 
roosters toe. Dit type ventilatierooster regelt de toevoer van verse lucht 
wat gelijk zal zijn aan de afvoer van lucht. Hierdoor is het 
ventilatiesysteem in balans en wordt de juiste hoeveelheid lucht 
aangevoerd in uw woning. Bij harde wind sluit de klep in het rooster 
vanzelf een stukje. Hierdoor wordt de juiste hoeveelheid lucht 
aangevoerd in uw woning. Wij adviseren om de roosters altijd open te 
laten staan. Dit is ook de reden waarom er geen bedieningsstokjes 
worden geleverd. 

 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Woonwijzer. U ontvangt 
deze bij de oplevering.  
 

Opleveringen 
Inmiddels hebben wij circa 150 woningen aan de binnenzijde opgeleverd. 
De binnenoplevering zal uitgevoerd worden door de bewonersconsulent 
Margreet Lammers van Salverda en de projectconsulent Alianne 
Heemskerk van Centrada. Tijdens de oplevering ontvangt u van Centrada 
een leuke attentie.  
 
 

   

 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Wanneer de binnenwerkzaamheden bij u gereed zijn. Kunt u 
een oplevering per mail of telefonisch met ons inplannen. Wij 
benaderen u ook zelf voor een afspraak. De oplevering van de 
buitenwerkzaamheden zal uitgevoerd worden door de 
projectcoördinator Simon Winter van Salverda en de 
opzichter Jurian Baarssen van Centrada.  
 

Dit gebeurt er verder in uw wijk: 
Kempenaar Oost 
Wij zijn ook gestart in Kempenaar Oost. Hier worden de 
bergingen schoongemaakt of voorzien van nieuwe gevel-
bekleding. Verder plaatsen wij hier zonnepanelen en om de 
uitstraling van de wijk te verbeteren, worden schuttingen 
gerepareerd of vervangen welke zich bevinden in het  
straatbeeld. 
 

 
 
Complexen Kempenaar 
Volgend jaar maart 2023 zijn wij van plan te starten met de 
vier complexen en wij verwachten eind juni 2023 met de 
complexen klaar te zijn. Deze werkzaamheden zullen plaats-

vinden aan de buitenzijde, zoals schilderwerk. 

 
 
 
 
 
 
Kerstvakantie 

In de  kerstvakantie voeren wij geen werkzaamheden uit 
tussen vrijdag 23 december 2022 en maandag 9 januari 
2023. Vanaf dinsdag 10  januari 2023 gaan wij verder met 
de werkzaamheden.  
 
Heeft u in de vakantie dringende zaken, dan kunt u  
contact opnemen met Centrada op 0320 - 239 600. 

 

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?  
Neem dan contact op met Salverda Bouw via bewonersconsulent Margreet Lammers 
of met de projectcoördinator 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 projectkempenaar@centrada.nl 
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