
Beste bewoner(s) van ’t Ven,

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het werk aan de woningen en het werk in de 
wijk. Ook stellen we nieuwe collega’s aan u voor. En bedanken we de klankbordgroep voor haar 
inzet van de afgelopen jaren. 

Veertig woningen gereed 
en energiezuinig
Aan de Gerard Noodtstraat, het Hugo de 
Grootplein en de Wielantstraat zijn ruim 40 
woningen klaar. Na een lange periode van 
werkzaamheden, kan nu de rust voor deze 
bewoners terugkeren. 

De energierekening ís lager
Het energiegebruik van de negen woningen 
van het modelblok is het afgelopen jaar 
gemeten. 

Uit deze metingen blijkt dat de energierekening 
van deze bewoners een stuk lager is dan voor 
het onderhoud. En niet alleen bij het modelblok 
is dit zo. Pas geleden kwam een bewoner van 
de eerste 40 woningen bij ons in de bouwkeet. 
Vrolijk liet ze haar energierekening zien. En 
inderdaad die was flink omlaag gegaan 
vergeleken met een jaar geleden. 

We gaan weer verder
Voor de kerst merkten we dat onze aanpak 
van het groot onderhoud niet de juiste was. We 
moesten op de rem gaan staan en de planning 
opnieuw bekijken. Nu we weten wat we anders 
gaan doen, kunnen we weer verder. Op 2 maart 
zijn we gestart met de binnen werkzaamheden 
aan Hugo de Grootplein 15.
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Nieuwe collega’s
Na de kerstvakantie is Angela van Hardeveld bij 
ons projectteam gekomen. Samen met Nicole is 
Angela jullie aanspreekpunt. Angela en Nicole 
zijn onze bewonersconsulenten en beantwoorden 
uw vragen over de werkzaamheden. Als het over 
techniek gaat, dan overleggen ze eerst met hun 
collega’s uit het projectteam. Daarna krijgt u een 
antwoord op uw technische vraag.

Geen wekelijks spreekuur, maar een 
dagelijks spreekuur
Vanaf 9 maart wordt er dagelijks door Nicole en/
of Angela een spreekuur gehouden. De tijden 
waarop zij aanwezig zijn, staan hieronder in het 
schema. Om vragen die specifiek voor ’thuis zijn 
te beantwoorden, is er op de maandagen altijd 
een medewerker van ’thuis aanwezig. 

Voor de dagelijkse spreekuren hebben we de 
woning aan Hugo de Grootplein 51 ingericht. Kom 
gerust langs voor een kop koffie of thee.

Spreekuren in de modelwoning 
aan Hugo de Grootplein 51

Maandag van 13.00 tot 14.00 uur 

Dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur

Woensdag van 16.00 tot 19.00 uur

Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur

Vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur

Dank aan de klankbordgroep
Voor de carnaval heeft de klankbordgroep 
aangegeven dat zij stoppen met hun taak. Dat 
vinden we heel jammer, want we hebben veel 
aan Briggitte, Martie en Monique te danken. 
Hun inzet was groot, ze waren heel betrokken, 
met veel liefde voor de bewoners. 
Dag in, dag uit. Bij deze willen we ze dan ook 
bedanken voor hun inzet: Briggitte, Martie en 
Monique: bedankt voor jullie bijdrage namens 
het gehele projectteam.

Ontmoet het projectteam 
Briggitte, Martie en Monique gaven ons nog 
een tip mee: de bewoners willen graag het 
projectteam ontmoeten. Dat vinden we een goede 
tip! Daarom is er een extra inloopmoment aan het 
Hugo de Grootplein 51 op maandag 16 maart van 
14.00 tot 15.00 uur. Dan kunt u daar kennismaken 
met de leden van het projectteam. Let op dit 
zijn niet onze vaklieden en techneuten, maar de 
mensen achter de schermen. 

We plaatsen standaard 8 
zonnepanelen op de woningen
U kunt het aantal zonnepanelen uitbreiden. 
Of dat verstandig is hangt af van uw 
energieverbruik. Als u interesse heeft in meer 
zonnepanelen, dan is onze tip om een jaar na 
de oplevering van uw woning te bekijken of het 
verstandig is. Kijk op de website van ’thuis 
voor meer informatie over zonnepanelen: 
https://www.mijn-thuis.nl/Ik-ben-huurder/Energie/
Zonnepanelen/

Vragen over uw energiezuinige 
woning? Stel ze aan Angela!
De eerste woningen zijn opgeleverd. Vanaf nu kan 
er door deze bewoners energiezuinig gewoond 
worden. Dat is niet altijd even makkelijk. Wij 
kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen 
heeft. Al uw vragen over hoe u uw installatie moet 
gebruiken, of over hoe u zuinig kan wonen, kunt u 
stellen aan Angela. Angela is uw Energiecoach.


