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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief. Er is in de tussentijd veel gebeurd. Veel 
bewoners hebben contact gehad met Arno Peekel van de TU Delft. Hij is bij u 
aan de deur geweest en heeft uitleg gegeven over de verschillende metingen. 
Veel bewoners doen mee aan de metingen van TNO en de TU 
Delft. Dat is hartstikke fijn! 
 
De meeste meters zijn geplaatst 
Op 22 september zijn de eerste meters geplaats. En ook bij de 
meeste bewoners die hebben aangegeven mee te willen doen aan 
de metingen zijn de meters geplaatst. Benext heeft hiervoor met 
iedereen die meedoet een afspraak gemaakt.  Zo gaat het 
onderzoek van TNO en de TU Delft van start. 
 
Onderzoek naar het huidige energielabel 
deltaWonen is bezig met de voorbereidingen voor de woningverbetering die 
gepland staat voor 2022. Zo moeten wij bijvoorbeeld weten wat de huidige 
energielabel is van elke woning. Hierover hebt u pas geleden een brief van ons 
ontvangen. EB-Bouwadvies uit Genemuiden is bij u langs geweest. Fijn dat u 
meewerkt aan dit onderzoek. Alle woningen moeten in kaart worden gebracht voor 
de verbetering en het onderhoud dat we willen uitvoeren. 
 
Hebt u wensen of klachten over uw woning? 
Wij willen van u weten wat uw klachten maar ook uw wensen zijn voor uw 
woning. Wij kijken dan of we uw informatie kunnen meenemen in de plannen 
voor de woningverbetering en het onderhoud in 2022. Denkt u er alvast eens 
over na. In de tweede helft van oktober komen we hierop bij u terug.  
 
Het project heeft een eigen website! 
Zoals we al eerder aankondigden, is er gewerkt aan een website voor dit project. 
Inmiddels is de website klaar en kunt u alle informatie over dit project ook op de 

website vinden. U kunt de website 
bekijken op  https://projectwezep.nl/ 
Korte nieuwsberichten zullen we hier 
plaatsen. 
 
 
 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprojectwezep.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C8681a92debff46f4bd1a08d982d0b508%7Cc36b00087dd44de6a62a75ebf61ce137%7C0%7C0%7C637684655195904452%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HACQMlTJIqKLwdu%2Fo%2BZEG3D%2FUNSF4CM6mgGnBX2pt74%3D&reserved=0
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Waar zitten we inmiddels op de routekaart? 
Bij de brochure die u dit jaar in april van ons ontving, zat ook een routekaart. 
We zitten inmiddels bij stap 4 en gaan komende periode aan de slag met stap 
5.  
 

 

 

 

 

 

Hebt u nog vragen voor ons naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stel ze gerust! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Betrokken vanuit deltaWonen bij dit project 
Janneke van Olst en Dianne Boschloo zijn betrokken vanuit deltaWonen bij dit project. 
Zij zijn te bereiken op telefoon 038 851 0200 en via de email: info@deltawonen.nl 
 

 
Dianne Boschloo   Janneke van Olst 
Projectleider sociaal   Projectleider techniek 
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