Oktober 2022

Nieuwsbrief Weezenlanden-Noord

Veelgestelde vragen
Maandagmiddag 24 oktober hebben we veel
huurders op bezoek gehad in het informatiecentrum.
Een kleine greep op de veelgestelde vragen op de
verhuurbrochure:
Vraag: Zijn alle ramen tot aan de vloer en te openen?
Alle ramen zijn tot aan de vloer.
In iedere ruimte waar ramen zijn, kan er altijd
minimaal 1 raam open gezet worden
(draai/kiepraam). De ramen draaien naar binnen.
Vraag: Is er vloerverwarming in alle ruimten van het
appartement en wat mag ik op de vloer leggen?
In alle ruimten van het appartement is vloerverwarming. Elke ruimte in de woning krijgt een
eigen temperatuurregeling.
Met een goede ondervloer kunt u in ieder geval
laminaat, pvc en vloerbedekking (laten) leggen.
Overleg vooral met de winkelier wat de
mogelijkheden zijn. De aannemer geeft nog aan
welke eigenschappen de vloer moet hebben om de
vloerverwarming goed te laten werken.
Vraag: Mag ik zonwering aan de buitenzijde
plaatsen?
Nee, aan de buitenzijde van het gebouw mag u geen
zonwering plaatsen. Wel kunt u aan de binnenkant
bijvoorbeeld (plisse of rol)gordijnen, jaloezieën of
lamellen hangen.

Vraag: Zijn er voorzieningen in de douche aanwezig?
In de douche wordt door ons een glijstang, een
doucheslang/kop, spiegel, wasbak, planchet,
thermostaatkraan aangebracht.
Vraag: Wat is de verdiepingshoogte van de
appartementen en de hoogte van de deuren?
De hoogte van de verdiepingen bedraagt minimaal
260 centimeter. Op de begane grond is dit iets meer
i.v.m. de hoogte van de fietsenstalling. De hoogte
van de binnendeuren bedraag 231,5 cm.
Vraag: Wat komt er in de commerciële ruimte?
We zoeken hiervoor nog een ondernemer en denken
daarbij aan lichte dag/avondhoreca, zoals een
lunchroom of koffiezaak.

Start bouw, leuk als u ook komt!
Komt u woensdag 2 november ook naar de start
van de bouw? Leuk om met elkaar letterlijk een
steentje bij te dragen :-)
Om 13.00 uur bent u van harte welkom op het
bouwterrein. De ingang is vanaf de hoek
Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat (aan de
kant van het grasveld voor de school). Na de
officiële handeling staat er een broodje en kop
soep klaar!

Werkzaamheden
De komende weken kunt u af en toe in uw buurt
bedrijven tegenkomen die enkele werkzaamheden
uitvoeren. Dit gebeurt dan altijd in opdracht van
Nijhuis. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan
grondmetingen. Dit levert weinig tot geen overlast
op.
Calamiteiten?
Ziet u op het bouwterrein zaken die niet kloppen?
Dan kunt u bellen met (0548) 535 445.

Om 13.30 uur start de inloopbijeenkomst bij het
informatiecentrum.

LET OP LET OP
Houdt u er rekening mee dat we uiterlijk 2 november moeten weten of u naar een nieuw
appartement in gebouw A wilt? Het hangt van uw rangorde af of het daadwerkelijk gaat lukken.
Gooi het antwoordstrookje in de brievenbus van Openbaar Belang bij het informatiecentrum
of stuur een mail naar info@openbaarbelang.nl.

