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Ervaring bewoners woninginspecties  
en vragenlijst
Bij het maken van de plannen is goed gekeken naar de 

staat van de woningen in uw wijk. De ingevulde vragen-

lijsten en ook de huis aan huis inspecties hebben veel 

informatie opgeleverd. Over de staat van het onderhoud 

maar ook over uw ervaringen als bewoner. Deze informatie 

hebben we verwerkt in de plannen. 

Bent u het eens met de plannen?
Het onderhoud betreft 338 woningen. De uitvoering is 

verdeeld in 4 fasen. Het onderhoud wordt definitief  

uitgevoerd bij alle woningen, wanneer minimaal 70%  

van de huurders per fase akkoord gaan met het voorstel.  

Het is dus heel belangrijk dat u aangeeft of u akkoord 

bent. Lees deze brochure daarom goed door.

Akkoordverklaring
Bij deze brochure zit een akkoordverklaring. Hierop kunt 

u aangeven of u akkoord gaat met de plannen. 

Beste bewoner(s),

Wat kunt u verwachten?
In deze brochure leggen we u stap voor stap uit wat de 

plannen zijn en wat u kunt verwachten. Ook al lijken alle 

338 woningen in de Noorderhoek aan de buitenkant  

hetzelfde. Van binnen is geen huis gelijk. Houd er daarom 

rekening mee dat de werkzaamheden per woning kunnen 

verschillen.

Samenwerking
Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning blijven 

wonen. Dit betekent wel het een en ander voor u als 

bewoner, maar ook voor ons als uitvoerende partij.  

Wij houden zoveel mogelijk rekening met u. De overlast 

proberen wij tot een minimum te beperken.  

Overlast voorkomen kunnen wij helaas niet. Wij doen ons 

uiterste best om de werkzaamheden zo goed mogelijk  

met u door te nemen. Dit alles gebeurt in goed overleg 

tussen Van Wijnen, Jorritsma Bouw en Elkien.

Uw woning komt in aanmerking voor onderhoud. Het gaat om onderhoud aan de  

binnen en buitenkant van uw woning. In het derde kwartaal van 2022 starten wij met 

deze onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren in totaal 3 jaar. In deze 

brochure leest u wat er gaat gebeuren. Ook staat er in wat u van ons kunt verwachten  

en wat wij van u verwachten. We vinden het belangrijk dat u weet wat de plannen zijn. 

Leest u daarom deze brochure goed door.
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Welke stappen gaan  
we zetten?

STAP 1
    

Informatiebijeenkomsten

Op 11 mei a.s. organiseren we een informatiebijeenkomst 

voor fase 1 en 4. Tijdens deze bijeenkomst leggen we  

de plannen uit. Als u vragen heeft, kunt u deze aan ons 

stellen. Ook krijgt u van ons een informatiepakket   

waarin u alles kunt teruglezen. De bijeenkomsten zijn  

in wijkcentrum De Schuttersheuvel.

STAP 2
    

Akkoord 70%

Bent u enthousiast over de plannen? Dan vragen we u  

de akkoordverklaring te ondertekenen en bij ons in te 

leveren. Als 70% van de bewoners per fase akkoord zijn, 

voeren we de werkzaamheden bij iedereen uit (100%). 

Lever de akkoordverklaring uiterlijk twee weken na de 

informatiebijeenkomst bij ons in. U kunt het formulier ook 

per post naar ons sturen in de meegeleverde envelop. 

Huurdersplatform Nieuw Elan, zal erop toezien dat de  

telling eerlijk wordt uitgevoerd. Ontvangen wij van  

Nieuw Elan een positief advies, dan kondigen wij de 

werkzaamheden definitief aan. U kunt Nieuw Elan  

bereiken per telefoon op 058 – 215 91 19 of per e-mail 

nieuw-elan.nl.

STAP 3
    

Keuken, douche en toilet

De werkzaamheden zijn niet in alle woningen gelijk. 

Wordt uw keuken, douche en / of toilet vernieuwd?  

Dan kunt u zelf een kleurkeuze maken. Welke kleuren  

dat zijn, kunt u vinden in het informatiepakket. Heeft u 

hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

STAP 4
    

Huisbezoek

Ongeveer 3 weken voor de start van de werkzaamheden 

komen we bij u thuis. We bespreken dan wat we precies 

gaan doen. Een van de bewonersconsulenten neemt  

contact met u op voor het maken van een afspraak.  

Verderop in deze brochure stellen zij zich voor.

Tijdens dit bezoek bespreken we het volgende: 

• De exacte startdatum 

• De werktijden 

• Wat er van u verwacht wordt 

•  Het weghalen van zelf aangebrachte voorzieningen  

en beplanting 

• Het vrij maken van ruimtes 

• De planning en volgorde van de werkzaamheden 

STAP 5
    

Start van de werkzaamheden

Na een positief advies van het huurdersplatform, gaan we 

de plannen bij alle woningen uitvoeren. We gaan zowel 

binnen als buiten met uw woning aan de slag. We leggen 

hierna uit wat we gaan doen.

Meterkastkaart
Alles wat we in uw woning gaan doen, zetten we  

op een lijst. Deze lijst hangen we in de meterkast.  

Zo weten de vaklieden precies wat er moet gebeuren. 

Wilt u deze lijst goed doorlezen en tekenen voor 

akkoord? Zo verkleinen we de kans op fouten.



Aansluiting voor elektrisch koken 
In de keuken plaatsen we een wandcontactdoos die geschikt is 

voor elektrisch koken. We noemen dit een perilex aansluiting. 

Op het plaatje ziet u hoe die er uit ziet. Omdat u zonnepanelen 

krijgt, is het een goed idee om op inductie te gaan koken.
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Werking ventilatiesysteem

Mechanische 

ventilatie box

Afzuigpunten 

herkent u aan 

dit ventilatie-

ventiel

Handbediening 

met verschil-

lende standen

Het ventilatiesysteem

BINNEN

Mechanisch ventilatiesysteem
Uw woning wordt beter geïsoleerd. Het is daarom extra 

belangrijk om goed te ventileren om vocht en schimmel 

tegen te gaan. Daarom plaatsen we een mechanische 

ventilatie.  

Dit systeem werkt 24 uur per dag en zorgt voor frisse 

lucht in uw woning.

Zo werkt het:

De frisse lucht van buiten komt via ventilatieroosters uw 

woning binnen. In uw keuken, douche en toilet komen 

afzuigpunten. Deze zorgen voor de afvoer van lucht naar 

de ventilatiebox die op zolder komt te hangen. Deze box 

voert de lucht af naar buiten. 

Voor een optimaal luchtklimaat, moet de lucht in de 

andere ruimtes ook afgezogen worden. Het kan zijn dat 

we de deuren daarvoor een stukje korter maken. 

Heeft u al mechanische ventilatie? Dan controleren we 

het systeem en maken we het indien nodig schoon.

Zachtboardplafond of schrootjes 
Heeft uw woning nog zachtboardplafonds in de slaap-

kamers en overloop? Of heeft u nog schrootjes in uw 

woning? Deze vervangen we door gips. Als we het  

plafond gaan vervangen, is het belangrijk dat er genoeg 

ruimte is. Wij vragen u daarom de kamer zoveel mogelijk 

leeg te halen. Denk ook aan het weghalen van raam-

bekleding zoals gordijnen die aan het plafond bevestigd 

zijn. Tijdens het huisbezoek nemen we deze werkzaam-

heden met u door.

Rookmelders 
Als het nodig is, plaatsen we rookmelders. Wij zorgen 

ervoor dat het aantal rookmelders voldoet aan de huidige 

wet- en regelgeving.

 

Asbest 
Tijdens de inspecties hebben we ook gekeken of er 

asbest in uw woning aanwezig is. Niet in elke woning is 

asbest aanwezig. Waar nodig en waar mogelijk verwijderen 

wij het asbest. Als de werkzaamheden klaar zijn, is iedere 

woning asbest veilig.Perilex stekker Perilex wandcontactdoos

Meterkast 
De meterkast wordt, als dat nodig is, aangepast.  

Daarnaast maken we aparte groepen voor elektrisch 

koken en de zonnepanelen. Ook plaatsen we een meter 

voor de zonnepanelen. Hierop kunt u de opbrengst van 

de panelen zien.
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Vernieuwen keuken, douche en toilet
Tijdens de inspectie van uw woning hebben we gekeken 

naar de technische staat en leeftijd van uw keuken, douche 

en toilet. Op basis daarvan hebben we besloten of u wel 

of niet een nieuwe keuken, douche of toilet krijgt. In het 

informatiepakket zit een overzicht waarop u kunt zien  

wat er in uw woning vernieuwd wordt.

Douche en toilet 
Is uw douche en / of toilet toe aan vervanging?  

Dan plaatsen wij nieuwe tegels op de vloer en op de 

muur. Ook vervangen we de douchekraan, wasbak,  

spiegel en radiator in de douche. De toiletpot wordt  

vervangen door een nieuwe. De zithoogte is standaard  

46 cm. Heeft u liever een hogere toiletpot? Geef dit  

dan gerust aan. Dan plaatsen we een toiletpot met een 

zithoogte van 50 cm.

 

Tegels

Voor de douche en het toilet kunt u kiezen uit 4 pakketten 

tegels met verschillende kleuren. Deze staan ook in de 

keuzebrochure. Lukt het niet een keuze te maken?  

We helpen u graag.

Voordat we aan de slag gaan, vragen we u uw keuken, 

douche en / of toilet leeg te halen. Tijdens het vervangen 

van de douche en het toilet kunt u deze niet gebruiken. 

Dit is behoorlijk ingrijpend. Als u dat wilt, zorgen we voor 

een tijdelijke voorziening. Denk hierbij aan een droog toilet 

of een douche-unit.

Wastafel slaapkamer 
Heeft u een wastafel op uw slaapkamer? Dan kunt u deze 

op aanvraag laten verwijderen. 

Als we de wastafel weghalen, halen we ook de tegels en 

leidingen weg. Het herstellen van de vloer en de muur 

regelt en betaalt u zelf.

Keuken 
Als uw keuken wordt vervangen, komt de nieuwe keuken  

op dezelfde plaats als de oude keuken. We vervangen de 

tegels en het aanrecht. Leidingen die nu nog over de muur 

lopen, werken we weg in de muur. De muur boven de tegels 

wordt opnieuw geschilderd. Op het aanrecht plaatsen we  

2 stop contacten. Ook plaatsen we een aansluiting voor  

elektrisch koken. De huidige gasleiding blijft.

In overleg zorgen we tijdens de werkzaamheden voor een  

tijdelijke oplossing, zodat u wel kunt blijven koken.

Verschillende kleuren
Voor de keuken kunt u kiezen uit verschillende kleuren  

voor de deurtjes, verschillende aanrechtbladen en grepen. 

Ook zijn er extra mogelijkheden die u zelf moet betalen.  

In de keuzebrochure leest u er meer over. Wilt u meer  

informatie? We gaan graag met u in gesprek. 

Kiest u uit de lijst met extra mogelijkheden? Dan moet  

u deze vooraf met de pin bij ons betalen.
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BUITEN

Isolatie van de spouw
De spouw is de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. 

Als deze ruimte nog niet geïsoleerd is, doen we dat alsnog. 

Dit doen we van buitenaf. Isolatie van de spouw voorkomt 

dat warmte in de woning verloren gaat. Het levert comfort 

en lagere energiekosten op.

Zonnepanelen 
Iedere woning krijgt 6 zonnepanelen. Deze panelen zet-

ten zonlicht om in stroom. Voor het opwekken hiervan 

hebben de panelen niet per se direct zonlicht nodig. Dus 

ook op een bewolkte dag leveren ze energie op. Om de 

opgewekte stroom te kunnen gebruiken, heeft u een 

omvormer nodig. Deze omvormer hangen we op de zol-

der of in uw berging. Ook plaatsen we een extra groep in 

uw meterkast.

Nieuwe dakpannen en isolatie
Alle daken waar dakpannen op liggen, pakken we aan.  

De oude dakpannen gaan er af. Er komen zeer goede  

isolatieplaten op en vervolgens nieuwe dakpannen.  

Ook plaatsen we nieuwe goten en afvoeren voor regen-

water. Het bestaande dakraam vervangen we als dat 

nodig is. Heeft u al een nieuw dakraam? Dan plaatsen  

we deze terug. Heeft u raambekleding in uw dakraam? 

Dan vragen we u dit te verwijderen voordat we aan het 

werk gaan.

Steigers

Voor de werkzaamheden aan het dak plaatsen we steigers. 

Dit betekent dat we 2 meter ruimte nodig hebben vanaf 

de gevel. Wilt u deze ruimte vrij maken van bloempotten, 

tuinmeubelen en planten voordat we gaan beginnen?

Voeg- en metselwerk
Wij controleren het voeg- en metselwerk. Slecht 

voegwerk halen we er uit en voegen we opnieuw.

Vervangen enkel glas
Heeft u enkel en/of dubbel glas op de beneden-

verdieping? Dan vervangen we dat door HR++ glas.  

Dit is goed isolerend dubbel glas. Ook plaatsen we  

een aantal ventilatieroosters. We doen dit van buitenaf. 

De vaklieden komen alleen binnen voor de afwerking.

 

Heeft u een achterdeur met enkel glas? Deze vervangen 

we door een deur met HR++ glas. Ook het paneel naast 

de achterdeur vervangen we door een geïsoleerd paneel.

 

Als we toch bezig zijn met het vervangen van het enkel 

glas, kijken we meteen ook naar kieren in de kozijnen en 

voordeur.

Bestrating
Daar waar dat nodig is, herstellen we de bestrating van 

de stegen en achterpaden
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Berging
Als het nodig is, herstellen we uw berging. Hiervoor gelden 

de volgende regels:

-  Zit uw berging in de woning (inpandig) naast de  

keuken? Dan krijgt u geen nieuwe (losstaande) berging 

in de tuin.

-  Heeft u een losstaande berging van Elkien? Dan zijn  

er verschillende mogelijkheden. De uitvoerder en een 

medewerker van Elkien bekijken uw huidige berging. 

Afhankelijk van de staat van de berging, beslissen zij 

welke werkzaamheden er eventueel aan uw berging 

worden uitgevoerd.

-  Heeft u geen inpandige of losstaande berging van 

Elkien? Dan plaatsen we een berging.

-  Wanneer u zelf een berging heeft geplaatst, dan is  

het onderhoud ook voor u zelf.

We zijn nog bezig met het maken van de plannen.  

Meer informatie over de bergingen volgt.

STAP 6
    

Oplevering woning 

Als alle werkzaamheden klaar zijn, wordt uw woning 

opgeleverd. Tijdens deze oplevering controleert de  

uitvoerder of alle werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.  

Is er iets nog niet helemaal goed? Wij lossen dit zo snel 

mogelijk op. Heeft u zelf nog punten? Geef dit gerust aan 

bij onze uitvoerder.

Schilderwerk en herstellen houtrot
We herstellen de houten kozijnen en schilderen deze 

opnieuw in de originele kleuren.
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Extra informatie

Modelwoning
Aan de Suffridusstraat 146 hebben we een modelwoning 

ingericht. Hier kunt u onder andere zien hoe bijvoorbeeld 

uw nieuwe keuken, douche en toilet er uitzien.  

De bewonersconsulenten en projectleider sociaal houden 

er regelmatig inloop spreekuren. Hierover krijgt u laten 

meer informatie.

Opbrengst zonnepanelen
We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt  

hoeveel energie de zonnepanelen straks opleveren.  

Dit is afhankelijk van:

• de ligging van de panelen ten opzichte van de zon

• de helling van uw dak

• het aantal uren zon

De zonnepanelen worden natuurlijk zo gunstig mogelijk 

geplaatst.

Liander 
Voor het aansluiten van de zonnepanelen zijn wij  

afhankelijk van netbeheerder Liander. Zodra het net van 

Liander er klaar voor is, sluiten we de zonnepanelen zo 

snel mogelijk aan. Het kan dus zijn dat uw panelen niet 

meteen worden aangesloten.

Servicekosten
Voor de isolerende maatregelen of de vervanging van 

keuken, douche en / of toilet brengen we geen huur-

verhoging in rekening. Alleen voor de 6 zonnepanelen 

betaalt u € 12,- per maand servicekosten aan Elkien.  

Let op, over dit bedrag is geen huurtoeslag mogelijk.  

U gaat deze extra kosten pas betalen als u bent aan gesloten 

op het net van Liander.

Cv-installatie 
Heeft uw woning nog een gaskachel of geiser?  

Dan vervangen we deze door een complete cv-installatie 

met hoogrendementsketel en radiatoren. Ook hiervoor 

betaalt u geen huurverhoging. Huurt u een geiser of  

gaskachel? Dan moet u zelf het contract opzeggen bij  

de energieleverancier.

Eén zonnepaneel heeft een vermogen van 350 Wp (wattpiek). 

Dit betekent dat 6 zonnepanelen maximaal 1848 Kwh  

per jaar opleveren. Dit is bij een ideale ligging en ideale 

weers omstandigheden. We rekenen in dit voorbeeld met  

een opbrengst van 75%. Dit geeft een reëler beeld.  

De 6 panelen wekken dan ongeveer 1386 Kwh per jaar op.

Lagere energielasten
De zonnepanelen leveren stroom op. En door de  

isolatie verbruikt u minder gas. Dit zorgt ervoor dat uw 

energielasten omlaag gaan. Uiteraard is de besparing 

afhankelijk van hoe u met het verbruik van gas en  

elektra omgaat.



9

Overlast
Er gaat nogal wat gebeuren in en rondom uw woning. Tijdens de werkzaamheden  

kunnen we overlast helaas niet altijd voorkomen. 

Mate van overlast

Overlast

Matig overlast

Weinig overlast

De werkzaamheden binnen duren ongeveer 4 weken.  

De werkzaamheden buiten nemen meer tijd in beslag.

De hoeveelheid overlast die wij verwachten bij de  

werkzaamheden geven wij aan met emoticons.  

Achter elk onderdeel staat een emoticon. 

Standaard werkzaamheden binnen

Overlast Werkzaamheden

Plaatsen mechanische ventilatie en wegwerken leidingen en buizen. Het verwijderen van hout- en palletkachels is hier 

een onderdeel van

Korter maken binnendeuren t.b.v. ventilatie

Controleren hang- en sluitwerk van de binnendeuren 

Plaatsen extra groep in meterkast voor zonnepanelen 

Plaatsen van een omvormer voor zonnepanelen

Aansluiting voor elektrisch koken 

Plaatsen extra groep in meterkast voor elektrisch koken
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Overige werkzaamheden binnen indien nodig

Overlast Werkzaamheden

Vervangen keuken, douche en / of toilet 

Vervangen cv-ketel 

Vervangen rookgasafvoeren 

Plaatsen complete cv-installatie. Inclusief afsluiten en verwijderen gashaarden / muurverwarming

Vervangen geiser door voorziening warmtapwater op de cv-installatie 

Vervangen zachtboard- of schrootjesplafonds voor gipsplafond 

Verwijderen of veilig verwerken eventueel aanwezige asbest

Herstellen schilderwerk na werkzaamheden 

Vervangen dakraam 

Plaatsen rookmelders

Plaatsen rookmelders

Werkzaamheden buiten

Overlast Werkzaamheden

Werkzaamheden buiten

Dakisolatie

Vernieuwen dakpannen 

Vernieuwen dakgoten en afvoeren regenwater

Buitenschilderwerk 

Spouwisolatie

Vervanging enkel glas 

Onderhoud metselwerk (dit geeft veel geluidsoverlast)

Onderhoud berging of plaatsen nieuwe berging 
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Wat verwachten wij van u?
Om de werkzaamheden goed te laten verlopen is uw medewerking van groot belang.

Het is belangrijk dat de vaklieden voldoende ruimte  

hebben om te werken. Zo kunnen we schade aan uw  

spullen voorkomen. We vragen u dan ook uw spullen op 

te ruimen of aan de kant te zetten. Als we samen met u de 

meterkast lijst opstellen, nemen we dit ook met u door.

Lukt het u zelf niet uw spullen te verplaatsen of op te  

ruimen? Misschien kent u iemand die u kan helpen.  

Lukt dit ook niet? Geeft u dit dan aan bij de bewoners-

consulente. Samen zoeken we een oplossing.

 

Zelf aangebrachte voorzieningen 
Dit zijn voorzieningen die u zelf heeft geplaatst.  

Bijvoorbeeld zonwering, betimmering, of een afdakje. 

Het kan zijn dat deze zelf aangebrachte voorzieningen  

het werk belemmeren. Wij geven dit van te voren bij u 

aan. U bent er zelf verantwoordelijk voor om ze te  

verwijderen en terug te plaatsen.

Hout- of palletkachel
We isoleren uw woning en plaatsen een mechanische  

ventilatie. Een open verbrandingstoestel zoals een geiser, 

hout- of palletkachel verstoort dit systeem. Dit kan voor 

gevaarlijke situaties zorgen. In het beleid van Elkien is 

daarom bepaald dat hout- en palletkachels niet zijn  

toegestaan.

Beplanting in de tuin 
Het kan zijn dat beplanting en begroeiing in de tuin de 

werkzaamheden belemmeren. Hierbij kunt u denken aan 

een klimop tegen de gevel of andere planten en bomen 

die dicht bij het huis staan. Tijdens het huisbezoek geven 

we aan welke bomen en planten u beter kunt verwijderen.

Klachten
Zijn er problemen tijdens de werkzaamheden? Dan kunt  

u terecht bij de uitvoerder of de bewonersconsulent. 

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de 

projectleider sociaal van Elkien. Als ook dat niet lukt, kunt 

u schriftelijk bezwaar maken bij Elkien. En als ook dát niet 

tot een oplossing leidt, kunt u de klachtencommissie 

inschakelen.

Schade tijdens de werkzaamheden 
Als we in uw woning aan het werk zijn, gaan we voorzichtig 

om met uw spullen. We vragen u om de inboedel voor  

de start van de werkzaamheden aan de kant te zetten. 

Ontstaat er toch schade aan uw inboedel? Dan is het 

belangrijk dat dit netjes hersteld en afgehandeld wordt. 

We verwachten van u dat u binnen twee werkdagen de 

schade meldt bij de uitvoerder of de bewonersconsulente 

van Van Wijnen. We komen dan bij u langs om de schade 

op te nemen en te beoordelen. Wij zorgen ervoor dat  

de schade hersteld of vergoed wordt. In uitzonderlijke 

gevallen kan het niet meteen opgelost worden en wordt 

er een schade-expert ingeschakeld. De afwikkeltermijn is 

per situatie verschillend en kunnen wij op voorhand niet 

vastleggen. 

Schade na afronding van de werkzaamheden 
Ontdekt u de schade pas nadat het werk is uitgevoerd? 

Dan kunt u deze indienen bij uw eigen inboedelverzekering. 

Diefstal van uw eigendom(men) 
We adviseren u om tijdens de werkzaamheden kostbare 

spullen veilig op te bergen. Bent u toch iets kwijt en  

vermoed u diefstal? Dan vragen wij dit binnen twee  

werkdagen schriftelijk te melden bij de uitvoerder.  

Deze schriftelijke melding bevat in elk geval een  

beschrijving en foto’s van het gestolen goed. Ook de 

datum van de diefstal en uw gegevens moeten hierin 

staan. Bij diefstal moet u ook aangifte doen en uw  

verzekeraar op de hoogte brengen.

Persoonlijke omstandigheden
Ziet u erg op tegen de werkzaamheden? Of zijn er persoonlijke 

omstandigheden waar wij rekening mee moeten houden? 

Neem dan gerust contact op met de bewonersconsulente. 

Samen zoeken we naar oplossingen en mogelijkheden.

Wat is de planning? 
Naar verwachting starten we half september 2022 met  

de werkzaamheden. Omdat het om veel woningen gaat, 

delen we het project op in meerdere fases. In totaal  

kunnen de werkzaamheden in uw wijk wel 3 jaar duren. 



Onderhoud voor de  
volgende woningen

Woningen per fase:

Fase 1 & 4

Fase 1 eind september 2022 Van Wijnen

Fase 4 eind 2023 Jorritsma Bouw

Spitaal  even en oneven 1 t/m 80

Suffridusstraat oneven 1 t/m 47 en even 2 t/m 24

Napjusstraat oneven 133 t/m 155 en even 154 t/m 160

Fase 2

Fase 2 half oktober 2022  Jorritsma Bouw

Suffridusstraat   oneven 49 t/m 83 en even 26 t/m 64 en 138 t/m 152

Kempiusstraat   oneven 1 t/m 51 en even 2 t/m 54

Jancko Douwamastraat  even 50 t/m 64 

Gabbemastraat  oneven 1 t/m 39 en even 2 t/m 40

Fase 3

Fase 3: halverwege 2023  Jorritsma Bouw

Corneliusstraat   oneven 1 t/m 27 en even 2 t/m 32

Furmerusstraat   oneven 1 t/m 11, 65 t/m 111

Jancko Douwmastraat  even 66 t/m 84 en oneven 43 t/m 49

Suffridusstraat   even 154 t/m 184

We hebben te maken met 

de flora- en faunawet.  

Hierdoor kunnen de binnen- 

en de buiten werkzaam-

heden in fase 1 en 4 niet 

gelijktijdig uitgevoerd  

worden.
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