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Deel 1

Bouwmaatje.Bouwmaatje.

Wij zijn van 

In dit boekje 
staat informatie 

over de 
werkzaamheden.



Wij willen graag uw woning opknappen.

In dit boekje krijgt u informatie over de 
werkzaamheden die wij uitvoeren.

Woonlasten 
Wie?      

Voor alle bewoners. 

Wat?

U krijgt een huurverhoging voor de energiebesparende werkzaam-

heden. De huurverhoging is € 7,- per maand. 

Waarom?

Tegenover de huurverhoging staat een energiebesparing. 

Bij gemiddeld, normaal gebruik wordt uw energierekening lager. 

Wanneer?

Vanaf het moment dat de werkzaamheden in uw won-

ing zijn afgerond. 

Wat heeft u eraan?

Uw woning wordt zuiniger, 

milieuvriendelijker en energiebe-

sparend en dat scheelt geld!
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Zonnepanelen 
Wie?

Voor alle bewoners.  

Wat? 

Er worden 2 zonnepanelen per woning geplaatst. 

Waar?

Op het dak. 

Wat heeft u eraan?  

Door het plaatsen van zonnepanelen wordt uw elektriciteitsrekening 

lager. 

Vervangen dakbedekking
Wie? 

Voor alle bewoners.

Wat?

We brengen nieuwe dakbedekking met isolatie aan op het dak.   

  

Waar?

Op het dak. 

Wat heeft u eraan?

De nieuwe dakbedekking met isolatie draagt bij aan 

energiebesparing en een beter milieu.   



Kozijnen vervangen
Wie?

Voor alle bewoners. 

Wat?

Vervangen van alle buitenkozijnen met isolatieglas.  

Waar?

Voor- en achtergevel. 

Hoe?

De oude kozijnen worden eruit gehaald en dezelfde dag worden de 

nieuwe kozijnen geplaatst. 

Wat heeft u eraan?

De nieuwe kozijnen zijn goed geïsoleerd 

en sluiten beter aan. 
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Vervangen centrale 
verwarmingssysteem
Wie? 

Voor alle bewoners. 

Wat?

Het vervangen van alle radiatoren en leidingen van de verwarming. 

In de woonkamer komt er een thermostaat, zodat u zelf de 

temperatuur kunt regelen. 

  

Waar?

In de hele woning.

Wat heeft u eraan?

U kunt de temperatuur zelf 

regelen. 

Er is ook minder 

geluidsoverlast van 

de verwarmings-

buizen.



Mechanische 
ventilatie 
Wie?

Voor alle bewoners.

Wat?

Er komt een verbeterd ventilatie-

systeem in uw eigen woning. U  

kunt het systeem zelf bedienen.  

Via roosters worden de ruimtes v 

oorzien van verse lucht. 

  

Waar?

De mechanische ventilatie komt in 

uw keuken, badkamer en toilet.  

Wat heeft u eraan?

Door ventilatie krijgt u een beter 

klimaat in de woning. 

Geiser en Boiler
Wie?

Voor alle bewoners.

Wat?

Uw geiser of boiler vervalt. Via het nieuwe verwarmingssysteem krijgt 

u ook warm water.

Wat heeft u eraan?

U betaald geen huur meer voor de geiser of boiler. U heeft meer 

ruimte in de keuken.

Er komt mechanische ventilatie
voor meer wooncomfort.

Natuurlijke aanvoer van lucht.

Frisse lucht in de woning.

Mechanische afvoer van lucht.
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Werkzaamheden aan 
balkon en galerij 
Wie?

Voor alle bewoners.

Wat? 

Het hekwerk wordt vervangen. De plafonds van de galerij en de 

balkons worden gesausd. Op het balkon wordt de afscheiding met 

de buren vervangen door een kast. 

Waar?

Op het balkon en de galerij. 

Wat heeft u eraan?

Door alles te vervangen en te schilderen is het weer 

netjes.

Bergingen op de begane grond
Wie?

Voor alle bewoners.

Wat? 

Op de plek van de garages komen de bergingen en op de 

1e verdieping komen er nieuwe woningen. 

Waar?

Op de begane grond.

Wat heeft u eraan?

U hoeft niet meer met uw fiets de steile hellingsbaan op. 
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Vergroten hoofdentrees
Wie?

Voor alle bewoners.  

Wat? 

De hoofdentrees van uw flat worden aangepast.  

Waar?

Zowel aan de voor- als achterzijde van het gebouw. 

Wat heeft u eraan?

De entree wordt toegankelijker en overzichtelijker. 

Buurtkamer
Wie? 

Voor alle bewoners. 

Wat?

Er komt in uw flat een buurtkamer. Wilt u meedenken over de 

invulling? Dan kunt u dit aangeven bij Mateboer of SWZ.    

  

Waar?

Op de begane grond. 

Wat heeft u eraan?

De buurtkamer wordt een ontmoetingsplek voor alle bewoners.   
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Asbest 
Wie?

Voor alle bewoners.

Wat?

Er moet een asbest onderzoek uitgevoerd worden. Indien nodig 

wordt het asbest weggehaald. 

  

 Waar?

Op dit moment is het niet duidelijk waar in de woning asbest zit. 

Voor de start van de bouw wordt onderzoek gedaan waar het asbest 

aanwezig is. Daarop volgt een plan van aanpak. 

 

Nieuw toilet
Wie?

Alle bewoners krijgen een nieuw toilet.  

Wat?

Vervangen van het toilet, de wand- en vloertegels en sausen van 

wanden en plafond. U heeft keuze uit een aantal kleuren tegels. 

U krijgt nog een uitnodiging om uw keuze te bepalen.

  

Wat heeft u eraan?

U heeft straks een modern toilet.  
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Nieuwe badkamer
Wie?

Voor alle bewoners waarvan de badkamer 15 jaar of ouder is. 

Wat?

Vervanging van de wastafel, kranen etc. , de wand- en vloertegels 

en het sausen van het plafond.  U heeft keuze uit een aantal kleuren 

tegels. U krijgt nog een uitnodiging om uw keuze te bepalen. 

  

Wat heeft u eraan?  

U heeft straks een moderne badkamer. 

Nieuwe keuken 
Wie? 

Voor alle bewoners waarvan de keuken minimaal 15 jaar of ouder is. 

Wat?

Vervangen van het keukenblok en de wandtegels rondom het 

keukenblok. U heeft keuze uit een aantal kleuren tegels en kastjes. 

U krijgt nog een uitnodiging om uw keuze te bepalen.  

Wat heeft u eraan?

U heeft straks een moderne keuken. 
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Elektrisch koken
Wie?

Voor alle bewoners. 

Wat?

Uw gasaansluiting wordt vervangen 

voor een elektrische aansluiting. 

  

Wat heeft u eraan?  

U bespaart op uw gaskosten, krijgt een gratis 

inductie kooktoestel en een pannenset. 

Het vervolg
In april krijgt u verdere informatie van ons. 

Heeft u vragen voor Mateboer Bouw B.V. neemt u dan contact op met 

Gerard Harderwijk. U kunt hem bereiken via telefoon 038 – 331 50 20 

of via mail gerard.harderwijk@mateboer.nl   

Heeft u vragen voor SWZ, neemt u dan contact op met Richard 

Zuidberg. U kunt hem bereiken via telefoon 038 – 468 01 89 

of via mail rzuidberg@swz.nl 
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Bouwmaatje.

Tot snel!


