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Bewoners complex 2826 
<<Adres>> 
<<Postcode>>  <<Plaats>> 

  
onderwerp voorstellen aannemer/oprichten klankbordgroep 
datum 14 september 2022 
kenmerk DB 
behandeld door Dianne Boschloo 
 
 
 

 

Beste <<aanhef>>, 
 
Zoals u weet gaan wij werkzaamheden doen aan uw woning. Al enige tijd is bekend dat Salverda de 
aannemer is die de werkzaamheden gaat uitvoeren. In deze brief stellen we de aannemer verder voor en 
leest u ook meer over het oprichten van een klankbordgroep. 
 
Salverda Bouw gaat het werk uitvoeren      
Salverda is voor ons geen onbekende. Zij deden al meer projecten voor 
deltaWonen tot volle tevredenheid. Samen met het projectteam van Salverda 
hebben wij een mooi plan gemaakt voor uw woningen. De reacties uit de 
bewonersenquête zijn hierin meegenomen.  

 
Yvette van Daelen is vanaf nu uw contactpersoon  
Tijdens het proces zult u veel te maken krijgen met de uitvoerder en de bewonersbegeleidster van 
Salverda. De bewonersbegeleidster is uw aanspreekpunt voor alle vragen die te maken hebben met deze 
werkzaamheden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met haar op. Het kan natuurlijk zijn dat zij 
nog geen antwoord heeft op uw vraag. Dan neemt zij contact met ons op en zorgt zij ervoor dat u alsnog 
zo snel mogelijk antwoord krijgt. Niels Olofsen is uitvoerder en is straks dagelijks op de bouw aanwezig.  

 

 
 
Bewonersbegeleidster Yvette van Daelen 

Yvette is tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer 0525 – 22 50 83  Ook kunt u haar per mail 
bereiken: deltaproject@salverda.nl.  
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Uitvoerder Niels Olofsen 
Niels regelt de technische zaken en geeft leiding aan de onderaannemers.  
 
Oprichten van de Klankbordgroep 
deltaWonen vindt het belangrijk om uw mening te horen voor en tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. Daarom organiseren wij een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit ongeveer 4 of 5 
huurders uit uw wijk. Zij vertegenwoordigen alle huurders in uw wijk bij wie de werkzaamheden gebeuren.  
 
Hoe vaak vergaderen 
De klankbordgroep vergadert in totaal ongeveer 5 keer, voordat de werkzaamheden starten en tijdens de 
werkzaamheden. 
 
Lid worden van de klankbordgroep 
Wilt u lid worden van de klankbordgroep? Stuur dan het aanmeldformulier uiterlijk 29 september 2022 
naar ons terug. U vindt het aanmeldformulier bij deze brief, samen met een antwoordenvelop. Die 
gebruikt u om het formulier terug te sturen. Een postzegel is niet nodig. Terugsturen via de mail mag ook. 
Ons emailadres is: info@deltawonen.nl 

 
Neem gerust contact op als u nog vragen heeft over deze brief 
U kunt ons bellen 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. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Dianne Boschloo 
projectleider sociaal  
 
 
Bijlagen: aanmeldingsformulier en antwoordenvelop 
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AANMELDINGSFORMULIER KLANKBORDGROEP  
 

COMPLEX 2826, Nieuwlandsweg 
 

Contactpersoon deltaWonen: Dianne Boschloo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Achternaam   : <<naam bewoner(s)>>                                                 man/vrouw * 
 
Adres    : <<Adresgegevens>> 
 
Postcode en woonplaats : <<Postcode en woonplaats>> 
 
Telefoonnummer vast  : ………………………………… 
 
Telefoonnummer mobiel : ………………………………… 
 
Emailadres:   : …………………………………………….. 
 
 
 
*doorstrepen wat niet van toepassing is 
 
 
Datum:   …………………………….. 
 
 
Handtekening:  …………………………….. 
 
 
 
 
 

Dit formulier graag opsturen naar deltaWonen in bijgevoegde antwoordenvelop,  
voor donderdag 29 september. Een postzegel is niet nodig.  

Terugsturen via de mail kan ook: ons adres is info@deltawonen.nl 
 

Alvast hartelijk dank ! 
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