
  

  

  

  

   

 

Hier is de eerste nieuwsbrief van 2022. In deze nieuwsbrief krijgt u meer informatie over de 
onderzoeken door TNO en TU Delft.  En u kunt lezen over de stand van zaken van de 
woningverbetering en het onderhoud aan de woningen. 
 
Hoe staat het met de metingen door TNO en TU Delft? 
 
In oktober vertelden wij u al dat de eerste meters bij de deelnemende bewoners geplaatst waren. De 
meters doen al een tijdje hun werk. Naast de gegevens die de meters opleveren, maken TNO en TU 
Delft een vragenlijst. Deze vragenlijst ontvangen de deelnemers in februari in de brievenbus. Voor 
een aantal deelnemers wordt ook nog een afspraak gemaakt voor een interview. Deze interviews 
vinden eind februari of begin maart plaats. 
 
We zitten inmiddels bij stap 5 op de routekaart 
 
Voor Stap 5, het voorbereiden van de woningverbetering en het onderhoud is aannemer Salverda 

uitgenodigd. Salverda gaat met ons dit project voorbereiden en 
straks uitvoeren. U zult Salverda daarom ook binnenkort kunnen 
aantreffen in de buurt. 
In de voorbereidingen nemen we alle informatie uit de metingen 
mee. Ook de informatie die u aan ons heeft gegeven via de 
invulformulieren en tijdens de koffiebusmiddag nemen we mee in 
de voorbereidingen. 

 
DeltaWonen wordt beoordeeld en dit project hebben we laten zien 
 
Eens per 4 jaar wordt een woningstichting beoordeeld 
door een visitatiecommissie. Onze maatschappelijke 
prestaties worden dan bekeken. Voor deze visitatie is dit 
project Nieuwland beter in zicht! onder de aandacht 
gebracht. Een van de bewoners heeft hieraan 
meegewerkt door vragen te beantwoorden in een 
filmpje. Het filmpje is goed ontvangen door de 
visitatiecommissie. 
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Heeft u de website al eens bekeken? 
 
Wij begrepen dat het sommige mensen niet lukt 
de website te openen. Wij hebben de link nog 
eens gecontroleerd. Volgens ons zou deze het 
moeten doen. Wees zorgvuldig met het intypen 
van de naam van de website. Als u een letter of 
streepje vergeet, lukt het niet. U kunt alle 
informatie over dit project op deze website 
bekijken. We vermelden er ook af en toe korte 
berichtjes op. De website kunt u bekijken op 
https://projectwezep.nl/. 
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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