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Beste…….., 
 
We zijn al langer bezig met het project Nieuwland Beter in zicht! Hiervoor doen wij op een aantal 
adressen metingen. Ook hebben wij uw ervaringen met uw woning en uw wensen voor uw woning 
verzameld. In deze brief leest u meer over het project.  
 
We werken samen met Salverda aan het beste plan 
Zorgvuldig zoeken we naar het beste plan voor de woningen. Wij nemen voor zover het kan uw 
opmerkingen en wensen mee. Dit kost tijd en dat wisten we. Helaas hebben we ook met overmacht te 
maken.  
 

Tot onze spijt gaat het minder snel  
Wij denken dat het starten met de uitvoering van de werkzaamheden dit jaar niet meer lukt. Dit is 
ontzettend vervelend voor u en voor ons. We hebben te maken met situaties waar we niks aan kunnen 
doen. Zo zijn er leveringsproblemen van materialen door corona en door de oorlog in de Oekraïne. 
Daarbij is er ook een personeelstekort in de bouw. 
 

We doen ons uiterste best zo snel mogelijk te starten 
We houden u op de hoogte. Als we meer duidelijk hebben, hoort u weer van ons. 
 

De meters blijven zolang meten 
Doet u mee met het meten en heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met Linda Hoes-van 
Oeffelen van TNO. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 518 98 629. U kunt haar ook per mail 
bereiken: linda.hoes@tno.nl 
 

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft 
U kunt ons bellen of Whatsappen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op  
(038) 851 02 00. Mailen kan natuurlijk ook: info@deltawonen.nl Chatten kan via onze website 
www.deltawonen. 
 
Met vriendelijke groet, 

   
Dianne Boschloo  Janneke van Olst    
projectleider sociaal   projectleider techniek 

mailto:linda.hoes@tno.nl
mailto:info@deltawonen.nl
http://www.deltawonen/

