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Woonbericht 
Comfortabel, energiezuinig  
en met meer plezier wonen 
Woonbedrijf gaat 
d’Ekker renoveren

December 2014

Via Woonberichten informeren we u 
de komende jaren regelmatig over het 
renovatieproject. Over de inhoud van 
de renovatie, wat er precies gebeurt 
en welke keuzes u kunt maken, 
ontvangt u begin 2015 informatie.  
We nodigen u dan uit in de twee 
modelwoningen en u ontvangt een 
brochure. Op dit moment zijn we  
in volle gang met de realisatie van 
deze twee proefwoningen en 
onderzoeken we nog diverse zaken. 
In dit Woonbericht leest u meer. 

Ruim opgezet, met veel groen en een enthousiaste 
groep bewoners, is d’Ekker een heerlijke plek om te 
wonen. Dat willen we natuurlijk graag zo houden! 
Woonbedrijf wil daarom de woningen in d’Ekker 
gaan renoveren. Door uw woning aan te passen 
aan het hedendaagse niveau in energiezuinigheid 
en comfort, woont u de komende 25 jaar nog 
prettiger in uw vertrouwde huis. Voor u ligt het 
eerste Woonbericht over de voorbereidingen van  
de renovatie van 493 woningen in d’Ekker. 



Van twee proefwoningen …
Van de twee meest voorkomende woningtypen in d’Ekker zijn we nu een 
proefwoning aan het maken: Schotelmanstraat 2 en Weegbree 15. In deze 
woningen worden de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd. Dat heeft 
een aantal voordelen: Woonbedrijf verzamelt zo belangrijke informatie over 
hoe we de woningen het beste kunnen renoveren, en u kunt zelf in de 
praktijk zien welke verbeteringen we aanbrengen en hoe. Daarnaast kijken 
we waar we het comfort voor u kunnen verbeteren en wat het aan 
energiebesparing oplevert. 

… naar twee modelwoningen
Afhankelijk van de onderzoeken die we er nu doen, kunnen er nog 
wijzigingen plaatsvinden. Na de proef gebruiken we de woningen als 
modelwoning, voor een informatie- en ontmoetingsplek. Daar kunt u uw 
keuzes zien en maken voor uw eigen woning. Bijvoorbeeld voor tegels in de 
badkamer of een nieuw toilet. We informeren u nog uitgebreid met een 
informatiebrochure waarin we per woningtype de werkzaamheden 
aangeven en de verschillende keuzemogelijkheden. In het voorjaar ontvangt 
u een uitnodiging om een kijkje te nemen in de modelwoningen.

Gepland onderhoud binnen in de woningen 
zonder huurverhoging 
(afhankelijk van de onderzoeken kunnen er nog wijzigingen volgen)

We renoveren de woningen in d’Ekker van buiten en van binnen. Dit zijn de 
standaard geplande ‘binnen’ werkzaamheden:
• Ventilatieroosters in de ramen
• Mechanische ventilatie
• Nieuwe groepenkast
• Rookmelder
• Waar nodig klein onderhoud 

Uw keuze zonder huurverhoging
Op voorwaarde dat de onderstaande ruimte(n) is gerenoveerd in 1990/ 1991 
of nog daarvoor, kunt u zonder huurverhoging kiezen voor het vernieuwen 
van: 
• De douche 
• De keuken 
• Het toilet 

Uw keuze tegen huurverhoging 
En als we toch renoveren, kunnen we meteen ook een aantal persoonlijke 
woonwensen realiseren. Tegen huurverhoging. U kunt dan bijvoorbeeld 
denken aan:
• Vergroten van de douche met extra toilet 
• Thermostaatkraan en eenhendelmengkraan
• Uitbreiding van de keukenkastjes 
• Open keuken 
•  Vaste trap naar de zolder incl. wasmachine- en wasdrogeraansluiting
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Gepland onderhoud buitenzijde woningen 
zonder huurverhoging 
(afhankelijk van de onderzoeken kunnen er nog wijzigingen volgen)Gepland onderhoud buitenzijde woningen (zonder huurverhoging) 

(afhankelijk van de onderzoeken kunnen er nog wijzigingen volgen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voegw erk vervangen 

Metselw erk reinigen 
en repareren 

Repareren schoorsteen 

Schilderen houten kozijn 

Vervangen enkel glas 
door isolatieglas 

Reinigen aluminium kozijnen 

Vervangen voordeur 

Indien nodig regenpijp 
en goten vervangen  

Schilderen al het houtw erk  

Spouw isolatie aanbrengen als 
het er nog niet zit  

Als het er niet zit, brengen w e dakisolatie 
aan en vervangen dakpannen  

Aanbrengen tochtprofielen 

Vervangen huisnummerbordje 

Reinigen en herstellen 
raamdorpelstenen 

Voegw erk vervangen 

Indien nodig regenpijp 
en goten vervangen  

Repareren schoorsteen 

Reinigen aluminium kozijnen 

Metselw erk reinigen 
en repareren 
 

Aanbrengen tochtprofielen 

Spouw isolatie aanbrengen als 
het er nog niet zit 

Als het er niet zit, brengen w e 
dakisolatie aan en vervangen 
dakpannen 

Vervangen riolering 

Vervangen riolering 

Reinigen en herstellen 
raamdorpelstenen 

Vervangen enkel glas 
door isolatieglas 

Globale planning
Januari 2015  Evalueren proefwoningen door Woonbedrijf en de klankbordgroep.
  Daarna worden de proefwoningen gereed gemaakt als modelwoning.
Maart/ april 2015  Alle bewoners worden uitgenodigd om de modelwoning te bezoeken.  

U ontvangt dan voor uw woningtype een brochure over de renovatie. 
Midden 2015 Voorbereiding uitvoering
Begin 2016 Start uitvoering renovatiewerkzaamheden
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Klankbordgroep bewoners
Woonbedrijf hecht grote waarde aan uw mening. Vorig jaar hebben we een 
oproep gedaan aan de bewoners van d‘Ekker om deel te nemen in de 
klankbordgroep. Daar hebben we veel reacties op ontvangen. Begin dit  
jaar zijn we gestart met een bewoners klankbordgroep. De klankbordgroep 
bestaat nu uit 25 bewoners uit de wijk en we komen om de 6 à 7 weken bij 
elkaar. In de bewoners klankbordgroep bespreekt Woonbedrijf de plannen  
en verkennen we samen woonwensen. Zo kunnen we de renovatie goed 
voorbereiden.

Flora en fauna
Bij het onderhoud aan de buitenkant van de woningen 
houden we rekening met beschermde diersoorten. 
Woonbedrijf heeft een bureau ingeschakeld dat hierin is 
gespecialiseerd. Zij hebben een flora en fauna onderzoek 
uitgevoerd. De uitkomst daarvan is dat in het groene d’Ekker 
de huismus, gierzwaluw en dwergvleermuis voorkomen.  
Dat zijn beschermde dieren die onder de Flora- en Faunawet 
vallen. Volgend jaar worden de broed- en verblijfplaatsen geïnventariseerd. 
Afhankelijk van dit onderzoek nemen we passende maatregelen voor deze 
beschermde diersoorten.

Kennismaking Esther Kox 
Bij Esther Kox kunt u terecht met al uw vragen over het 
aankomende renovatieproject. Maakt u zich zorgen, 
neem dan even contact op met haar. U kunt haar ook 
bellen via telefoonnummer 040 – 2 43 43 43 of een mail 
sturen naar info@woonbedrijf.com. 
Esther is aanwezig van maandag t/m donderdag.

Klankbordgroep bijeenkomst

Wij wensen u alvast hele fijne 
feestdagen toe  

en een goed 2015. 


