
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Regenton, metselwerk, nieuwe ramen, cilinders schuurdeuren, inzameling 
huisvuil & nieuw telefoonnummer Simone en Tania 

 

 

Datum:  oktober 2019 

 

Beste bewoners, 

In deze brief vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken waarover we onlangs een beslissing 

hebben genomen. 

 

Regenton 

Op verzoek van de bewoners uit de Klankbordgroep hebben we onderzocht of het mogelijk is bij alle 

woningen een regenton te plaatsen. Dat lukt op de volgende manier. 

 

We splitsen de bestaande regenpijpen. Daarna kunnen we in alle tuinen een regenton plaatsen. Het 

regenwater loopt vanuit de gesplitste regenpijp in beide tonnen. Als de regentonnen vol zijn, dan 

stroomt het water via de al bestaande regenpijp in het riool. Daarvoor is het nodig dat we beide 

regentonnen met een buis met elkaar verbinden. Hiervoor boren we een gat in het privacyscherm 

tussen de tuinen. 

 

Wilt u ook regenton? 

Vul in dat geval de antwoordstrook bij deze brief in en doe de strook vóór 4 november in de 

brievenbus van de proefwoning op nummer 26.  

 

 

De regenton komt in uw achtertuin, aan de kant van het privacyscherm, en heeft 

een capaciteit van ongeveer 100 liter. Hiernaast ziet u een afbeelding van het 

type regenton dat we gaan plaatsen. 

 

 

 

 

    

     

Metselwerk 

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat we niet al het voegwerk hoeven te vervangen. Dit is alleen 

nodig aan de kopgevels (zijmuren) van de woningen met huisnummer 19 en 20. Daarnaast reinigen 

we de gevels van blok 1 aan de straatkant en blok 3 aan de kant van de tuinen. Deze gevels 

behandelen we ook tegen vocht. Wilt u het groen tegen deze gevels zoveel mogelijk weghalen?  

Hartelijk dank alvast!  Aan alle andere gevels hoeft niets te gebeuren. Fijn voor u, want daar hoeft het 

groen dus niet van de gevel af en het scheelt veel aan overlast. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nieuwe ramen 

Wij krijgen er veel vragen over. Goed voor u dus om te weten dat u de nieuwe draaiende ramen op 

een kierstand kunt zetten. In de keuken en toilet komt vast glas. 

 

Cilinders schuurdeuren 

Op veler verzoek plaatsen we in uw schuurdeur een nieuwe cilinder die gelijk is aan die van de voor- 

en de achterdeur. U heeft daardoor straks nog maar één sleutel nodig voor alle buitendeuren. 

 

Inzameling huisvuil 

Het kan de komende tijd door de opslag van materialen of wagens die in de weg staan gebeuren, dat  

Avalex de ondergrondse container niet kan lossen. Avalex heeft daarom de ondergrondse container  

tijdelijk afgesloten en bij de ingang tot het hof (bij het hek van de school) een aantal containers 

neergezet waar u uw vuil de komende tijd kwijt kunt. 

 

Wij vragen u om, zolang de werkzaamheden duren, ook uw containers voor GFT, PMD en papier bij 

de ingang tot het Gilleshof neer te zetten op de dagen dat Avalex die komt legen. Als u dat doet op de 

hoek van de Michiel ten Hovestraat kan de wagen van Avalex er goed bij.  

 

Is de afstand tot de hoek met de Michiel ten Hovestraat voor u te groot? Misschien kunt u uw buren 

vragen u te helpen. Lukt dat niet? Vraag dan Cor Speijer om hulp!  

 

Nieuw telefoonnummer Simone en Tania 

Simone Oomen en Tania Knaap hebben een nieuw telefoonnummer. U bereikt ze vanaf nu op 

nummer 010 – 766 04 03. Noteert u het nummer, zodat u het bij de hand heeft als dat nodig is? 

Het mailadres blijft bewonerszaken@willemsvgo.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens Willems Vastgoedonderhoud, 

 

 

Jolanda Kouwenoord 

medewerker projectbegeleiding en communicatie 
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