
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Nieuwlandsweg 
  13 januari 2023 

 
Iedereen nog een gelukkig nieuwjaar gewenst! Het nieuwe jaar 2023 is begonnen en dat betekent dat 
de werkzaamheden voor de Nieuwlandsweg er heel snel aankomen. Daarom nog even een 
nieuwsbrief met wat belangrijke informatie. 

Uitleg en voorwaarden elektrisch koken 
Een aantal bewoners heeft voor de optie gekozen om elektrisch te gaan koken. De andere bewoners 
hebben deze optie nog niet gekozen, maar kunnen in de toekomst wel over gaan tot elektrisch 
koken.  
 
Er gelden een aantal uitgangspunten: 

• Wij passen uw meterkast aan met een extra kookgroep . Zo is uw woning voorbereid op 
elektrisch koken, ook als u dit nu niet wilt. 

 

• Wij zorgen voor een stopcontact in de keuken voor een elektrische kookplaat. 
 

• Kiest u nu voor elektrisch koken dan wordt uw gasaansluiting in de keuken 
verwijderd . U kunt dan niet meer op gas koken.  
 

• De aansluiting is gemaakt voor een 2-fasen elektrische kookplaat/stekker.  
 

• Als u een elektrische kookplaat heeft gekocht, vergeet dan niet om een losse 
stekker erbij te kopen. Heel vaak zitten deze niet standaard bij de kookplaten.  
 

• De kans is heel groot dat uw huidige pannen niet op een inductie kookplaat werken. Houd er 
dus rekening mee dat u naast een elektrische kookplaat ook een nieuwe pannenset moet 
kopen. 
 

• Het aansluiten van een elektrische kookplaat is voor bewoners om zelf te regelen. Dit omdat 
wij niet verantwoordelijk willen zijn voor uw eigen gekochte spullen. Een tip vanuit onze kant 
is om een erkende installateur de kookplaat aan te laten sluiten. Wij zullen met kleuren 
aangeven op het stopcontact waar welke stekker in moet.  
 

• deltaWonen, Loohuis-Assies en Salverda Bouw zijn niet verantwoordelijk wanneer er iets mis 
gaat met het aansluiten van uw elektrische kookplaat.  

 
 
 

 
  



 

 

 

 

Geen vergoeding voor stroomverbruik in woning door vaklieden 
Een aantal bewoners hebben aangegeven dat ze het lastig vinden dat de vaklieden stroom gaan 
gebruiken in hun woning terwijl de vaklieden aan het werk zijn. De vaklieden werken veel met 
apparatuur op accu. Het overige stroomverbruik zal zo minimaal zijn, dat u er heel weinig van zult 
merken in uw energieverbruik. Om deze redenen krijgt u geen vergoeding voor het verbruikte 
stroom. 
 
Soms vragen we een bewoner om stroom te mogen gebruiken die nodig is voor algemene 
buitenwerkzaamheden, bijvoorbeeld op het dak. Op dat moment zetten we een tussenmeter in, 
zodat die ene bewoner niet voor het gehele blok betaalt. 
 

Screens/zonweringen worden aan weerzijde kant tijdelijk weggehaald 
Omdat wij de gevels gaan reinigen en het voegwerk gaan herstellen, moeten de 
screens/zonweringen aan de weerzijde kant er tijdelijk af. Wij zullen van te voren aangeven wanneer 
we de gevels gaan reinigen en het voegwerk gaan herstellen. Het verwijderen van de 
screens/zonweringen is voor de bewoner zelf.  Mocht dit problemen geven, neem dan contact op 
met Yvette. Zij zorgt dan voor een oplossing. 
 
Let op: mochten wij hulp verlenen bij het verwijderen van de screens/zonweringen dan zijn wij niet 
verantwoordelijk voor eventuele schade.  
 
Welke kant is dan de weerzijde kant van uw woning? Hieronder een overzicht (de rode balken): 
 

 

  



 

 

 

 

De nieuwe voordeuren krijgen ‘crepi’ beglazing 
Het was nog onzeker welk glas de nieuwe voordeuren krijgen. Het is nu duidelijk geworden dat het 
crepi beglazing wordt. Zowel in de deur als in het zijlicht. Met crepi glas kunt u niet direct zien wie er 
aan de voordeur staat, maar u ziet wel een schim. Zie afbeelding hieronder.  
 

 
 

Koffiemomentjes in de wijk 
Speciaal voor bewoners hebben we één keer in de maand een koffiemoment ingepland. Hier kunt u 
dan al uw vragen stellen aan Yvette en Niels. 
 
Het eerste koffiemoment start op woensdag 18 januari van 09.30 uur tot 11.30 uur. U bent dan van 
harte welkom in de bewonersunit naast de bouwkeet.  
 
Het volgende koffiemoment is dan een maand later op woensdag 15 februari en zo kunt u doortellen.  
 

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 
 


