
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Nieuwlandsweg 
  17 november 2022 

 
De eerste nieuwsbrief voor de werkzaamheden aan de Nieuwlandsweg. Iedereen heeft een brief 
gehad dat de werkzaamheden door zullen gaan, de 100% deelname is inmiddels binnen! Toch zijn er 
nog een aantal vragen of onduidelijkheden. Die lichten we toe in deze nieuwsbrief. 
 

Planning van de werkzaamheden 
De grote vraag bij iedere bewoner is: bij welk blok starten we eind januari begin februari? Wij 
hebben alle huisbezoeken gehad en we hebben gekeken naar de persoonlijke situaties van de 
bewoners. Hieruit is gebleken dat wij een bouwroute gaan aanhouden vanaf Nieuwlandsweg 87 t/m 
99. Dit zal blok 1 worden en daarna volgen de volgende blokken. Zie hieronder een foto van de 
bouwroute. 
 

 

Extra zonnepanelen aanvragen  
Vanuit het project krijgt iedere bewoner (behalve de bewoners die nu al zonnepanelen hebben) 6 
zonnepanelen voor een projectprijs van €15 per maand. Dit is een hele mooie prijs vanuit 
deltaWonen. Voor de bewoners die de projectzonnepanelen krijgen, is er een mogelijkheid om extra 
zonnepanelen erbij te huren. Er kunnen totaal 8 zonnepanelen op het dak. U kunt er dus voor kiezen 
om 1 of 2 extra zonnepanelen erbij te huren. De kosten voor een extra zonnepaneel bedraagt € 4,-. 
De kosten voor 2 extra zonnepanelen bedraagt dan €8,- extra per maand. 
 
Mocht u extra zonnepanelen willen huren, meld dit dan bij Yvette en/of Niels via 0525 – 22 50 83 of 
via deltaproject@salverda.nl.  
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De bouwplaats wordt in januari 2023 opgebouwd 
In de wijk wordt een bouwplaats ingericht (containers en dergelijke) op het grasveld voor de 
woningen Nieuwlandsweg 87 t/m 99 (oneven nummers). Aan het einde van de weg zit een 
parkeerplaats. Deze willen wij graag deels leeg houden, zodat onze aanvoer van materialen geleverd 
kan worden via die route. Ook zullen we afvalcontainers plaatsen bij de woningen waar we op dat 
moment bezig zijn. Hieronder ziet u de bouwplaatstekening.  

 
 

Op de plattegrond hierboven ziet u ook een rode pijl. Dit is voor onze transportroute, zodat onze  
aanvoer van materialen geleverd kan worden via die route.  
 
Er is tijdelijk meer parkeeroverlast. Dit komt niet alleen door het inrichten van de bouwplaats, maar 
er zijn dagelijks ook veel medewerkers aan het werk om de werkzaamheden uit te voeren. Zij komen 
met auto’s en bussen naar het werk. Daarnaast is er bouwverkeer voor het laden en lossen van 
materialen. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 
Ook zullen wij af en toe de weg moeten afzetten in verband met onze kraanwerkzaamheden. U zult 
hierover tijdig bericht ontvangen.  
 

Overkappingen achter de woning 
Bijna iedere bewoner heeft een overkapping achter de woning. Niels en Yvette zijn bij u op bezoek 
geweest en hebben aangegeven dat bij iedereen de golfplaten van de overkapping eraf moeten. Dit 
omdat we een steiger plaatsen en uw overkapping kapot kan gaan wanneer er spullen naar beneden 
vallen. Daarnaast gaan we de bergingsdaken verhogen met isolatie van buitenaf. Om goed bij de 
bergingsdaken te kunnen, moeten de golfplaten verwijderd worden. Zorg er dus voor dat u uw platen 
verwijdert voordat wij gaan starten. Het frame van de overkappingen (de houten balken) mogen in 
dit geval blijven zitten. Het kan zijn dat er bij een enkele bewoner toch een balk of meerdere balken 
verwijderd moeten worden, maar dit zal dan in overleg met de bewoner gaan.  
 



 

 

 
 

 

Veluwe Duurzaam tips 
Voor handige duurzaamheidtips kunt u kijken op de website van Veluwe Duurzaam: 
www.veluweduurzaam.nl.  
 

Woonkamer grote ramen uitkomst 
Tijdens een aantal gesprekken, is naar voren gekomen dat sommige bewoners graag de grote ramen 
in de woonkamer vervangen zien worden. Dit zit niet in het project opgenomen. Wij verwachten 
door de raamrubbers te controleren/vervangen en alle kieren te dichten rondom de ramen dat er 
minder tocht wordt ervaren. 
 

Nieuwlandsweg 79 komt leeg en pakken we eerder aan 
De Nieuwlandsweg 79 komt leeg, omdat deze bewoner gaat verhuizen. Deze woning halen wij naar 
voren met de werkzaamheden, zodat we ervaring op kunnen doen. Zo hopen we vooraf al te kunnen 
kijken of we bijzonderheden of moeilijkheden tegen komen, zodat wij u op tijd kunnen informeren.  
 

Spotjes in het plafond van de overloop 
Vanuit deltaWonen krijgt u spotjes in het plafond van de overloop. Op die manier is het verlaagde 
plafond meteen afgewerkt en hoeft u als bewoner er verder niks aan te doen. Wel is goed om te 
benoemen dat deltaWonen de spotjes schenkt aan u. Dat betekent dat het eventuele onderhoud 
voor de spotjes in de toekomst voor u is.  
 
Het gaat om het type spotje: Arkos wit inbouw spot met brede rand 230V 
Typenummer 10230928 Oosterberg 
 

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op 
Mocht u nog vragen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Yvette en/of 
Niels via 0525 – 22 50 83 of via deltaproject@salverda.nl.    
 
Daarnaast kun u ook altijd een kijkje nemen op de website: www.projectwezep.nl 


