
 
 
 
 
 

 
 
In deze nieuwsbrief: 
Vragen van bewoners en de antwoorden erop, zonnepanelen, 
planning/afronding project, doorberekening huurverhoging/uitbetaling 
ongeriefvergoeding en bereikbaarheid rond de feestdagen 

 

Datum:  december 2019 

 

Beste bewoners, 

In het overleg met de Klankbordgroep van vorige week kwamen meerdere vragen langs. In deze 

nieuwsbrief leest u welke vragen dat waren en wat het antwoord erop is. Ook in deze brief meer over 

de planning, de doorberekening van de huurverhoging en uitbetaling van de ongeriefvergoeding en 

onze bereikbaar rond de feestdagen. 

 

Vragen van bewoners en de antwoorden erop 

 

Vloerisolatie 

Dat we de vloeren niet isoleren heeft niet te maken met de kosten daarvan. Onder de houten vloeren 

van uw woning ligt een betonnen werkvloer als bodem van de kruipruimte. De bodem onder deze  

vloer is verzakt. Het is hierdoor te gevaarlijk om op de vloer te gaan staan om isolatie aan te brengen. 

Het inspuiten van isolatiemateriaal als ‘chips’ of ‘balletjes’ is vooral zinvol als er sprake is van een 

vochtige ruimte. Dat is op het Jacob Gilleshof niet het geval. 

 

Afzuigkappen 

Veel bewoners hebben er vragen over. Goed daarom te weten dat u zowel een afzuigkap met een 

motor als een recirculatiekap in uw keuken kunt gebruiken. Een motorloze afzuigkap kunt u niet op het 

nieuwe systeem aansluiten. 

 

Houtwerk van de schuren 

Per abuis in eerste instantie niet, maar nu alsnog wel in de werkzaamheden opgenomen is het 

schilderen van het houtwerk van de schuren. De deur van de schuur krijgt dezelfde kleur groen als de 

voordeur; de kozijnen schilderen we wit. 

 

Afwerking van de plafonds 

We witten alle nieuwe plafonds in de toiletten. Muren in het toilet die tijdens de werkzaamheden zijn 

beschadigd witten we mee. Als we een badkamer vernieuwen hoort ook het witten van het plafond in 

die ruimte bij de werkzaamheden. 

 

Nieuwe deurbeldrukkers en huisnummerbordjes 

We plaatsen overal nieuwe deurbeldrukkers. Als de trafo of de schel van de deurbel stuk is vervangen 

we ook die. Bij de voordeur komt een nieuw huisnummerbordje. 

 

Beugel achter de keukendeur 

De beugel achter de keukendeur is aangebracht om te voorkomen dat de keukendeur en het paneel 

beschadigen als de deur door wind te ver open waait. Hij houdt de deur ook vast. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Voorkom breuk van uw nieuwe ramen 

HR++ glas kan breken door grote temperatuurverschillen. Dit heet een thermische breuk. U voorkomt 

een dergelijke breuk door geen folie of poster op het glas te plakken, geen zonwering dicht tegen de 

ruit op te hangen en geen donkere spullen tegen de ruit te plaatsen. Let ook op met koud water op 

een door de zon verwarmde ruit. Een thermische breuk van het glas is als zodanig herkenbaar, is niet 

verzekerd en kosten van herstel komen voor rekening van een bewoner. Goed dus om zorgvuldig mee 

om te gaan. 

 

Zonnepanelen 

De zonnepanelen zijn aangesloten en leveren de elektriciteit die u zelf niet gebruikt terug aan het net. 

Feenstra heeft aan uw netbeheerder doorgegeven dat dat de panelen zijn geplaatst. Hierdoor zou 

verrekening moeten plaatsvinden van de elektriciteit die u via het net gebruikt, met de elektriciteit die u 

aan het net terug levert. Onze ervaring is echter, dat dit niet altijd goed gaat. Wij adviseren u daarom 

voor de zekerheid bij uw eigen energieleverancier na te vragen of de teruglevering op uw adres goed 

is door gegeven door de netbeheerder..  

 

Planning en afronding van het project 

De schilder loopt door de weersomstandigheden iets achter op planning. Voor het overige is er geen 

vertraging. We verwachten daarom nog steeds dat de werkzaamheden die bij alle woningen worden 

uitgevoerd voor het eind van het jaar klaar zijn. En de steigers voor de feestdagen weggehaald 

kunnen worden. Voor begin volgend jaar staan dan alleen nog het vernieuwen van een paar 

badkamers, keukens en toiletten op de planning en wat schilderwerk van de kozijnen op de begane 

grond en de schuur. Ook begin volgend jaar lossen we opleverpunten die er nog zijn op. 

 

We ronden het project af met een bijeenkomst, waar we u graag vertellen hoe u het best met uw 

geïsoleerde woning kunt omgaan. U krijgt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. 

 

Doorberekening huurverhoging en uitbetaling ongeriefvergoeding 

Wij berekenen de huurverhoging per 1 februari volgend jaar aan u door. Ook per die datum passen we 

de servicekosten aan. En keren we de ongeriefvergoedingen aan u uit. 

 

Bereikbaarheid rond de feestdagen 

Willems Vastgoedonderhoud is van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari gesloten. 

Alleen in geval van calamiteiten bereikt u Willems Vastgoedonderhoud in deze periode via 

telefoonnummer 06-53 20 63 73.  Vidomes, maar ook Simone en Tania zijn in de periode rond de 

feestdagen telefonisch bereikbaar op de bij u bekende telefoonnummers.  

 

Wij wensen u fijne en rustige feestdagen. Graag tot in het nieuwe jaar! 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens Willems Vastgoedonderhoud, 

 

 

Jolanda Kouwenoord 

medewerker projectbegeleiding en communicatie 

 


