
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Fluessen / Fivel    mei 2020  

Zoals u wellicht heeft gemerkt is de Hemink Groep  

al volop bezig aan de Fluessen en de Fivel.  

In de nieuwe 1,5 meter samenleving lukt het de 

werkmannen goed om de werkzaamheden aan de 

buitenkant van de woningen op te pakken. Als de 

bewoner akkoord is, wordt in de woning gelijk het 

schilderwerk van de kozijnen opgepakt.  

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de 

richtlijnen van het RIVM en het protocol Samen 

veilig doorwerken.  

 

De routing hangt af van waar vogelnestjes zijn. 

Daardoor komt het voor dat ze een blok aan de 

Fluessen afronden en dan eerst weer terug gaan 

naar de Fivel. 

 

Zolder 

Bij het vervangen van het dak is aangegeven dat de 

zolders helemaal leeg moeten zijn. Nu een aantal 

daken zijn vernieuwd, blijkt dat het niet nodig is om 

de zolder helemaal leeg te halen. Er moet uiteraard 

wel voldoende ruimte zijn om de werkzaamheden uit 

te kunnen voeren. Voordat de werkzaamheden aan 

uw dak starten, hoort u van Hemink wat er op uw 

zolder weggehaald moet worden. 

 

 

 

Dakgoten 

We hebben vragen gekregen over de nieuwe 

dakgoten en de werking daarvan. De nieuwe daken 

liggen hogen dan hoe het ervoor was. Aan de 

onderkant zit een dakbeëindiging. Dit is geen 

dakgoot. Het water gaat hier doorheen en wordt 

netjes opgevangen in de oorspronkelijke dakgoot. 

 

Badkamers 

Eind april hebben we in de brief aangegeven dat de 

badkamers later dit jaar worden vernieuwd. We 

kijken op dit moment of het toch haalbaar is om 

deze werkzaamheden rond de zomer op te pakken. 

Dit doen we in alle gevallen in overleg met en met 

goedkeuring van de bewoners.  

Op dit moment richten de werkzaamheden zich op 

wat er vooral buiten kan worden gedaan.  

 

Vragen? 

Bent u huurder en heeft u vragen? Neemt u dan 

contact op met woonconsulent Katja Tamis van 

Openbaar Belang.  

Zij is te bereiken via (038) 45 67 222 of 

k.tamis@openbaarbelang.nl. 

 

 


