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Nieuwsbrief  
Wijkaanpak Kempenaar Oost 
 Oktober 2022 

  U leest in deze nieuwsbrief een update over de 

onderhoudswerkzaamheden die wij uitvoeren in uw wijk. Welke 
werkzaamheden voeren wij ook alweer uit bij uw woning? Hieronder 
staat alles nog even voor u vermeld. Deze werkzaamheden worden 
waar mogelijk gelijk na elkaar uitgevoerd. Helaas lukt dit niet altijd. 
 

Meterkasten vervangen 
Wij vervangen de meterkast wanneer deze niet voldoet aan de huidige 
regelgeving. Hiervoor komt onze installateur aan de deur om de meter-
kast te onderzoeken en zal als dit noodzakelijk is, een afspraak met u 
inplannen. 
 

Bergingen 
De bergingen worden schoongemaakt en/of voorzien van nieuwe 
bekleding. Dit verschilt per berging. Bij de berging die geschakeld is aan 
de woning, zullen wij de gevelbekleding reinigen. Hierna plaatsen wij een 
profiel op de kopse kanten van de bekleding, waardoor de kopse kanten 
beschermd worden tegen weersinvloeden. Bij de bergingen die losstaan 
van de woning, is de gevelbekleding niet meer in goede staat, daarom 
gaan wij deze vervangen voor nieuwe bekleding.  
 
Meer informatie kunt u vinden in de informatiebrochure die voor de 
zomervakantie bij u is bezorgd. 
 

Erfafscheiding 
Volgens het plan wat vooraf is gemaakt, plaatsen wij wanneer dit voor u 
van toepassing is aan de achterzijde een stalen hekwerk. Vanwege de 
ervaring is door Centrada besloten om in plaats van het stalen hekwerk, 
houten schuttingen toe te passen. 
 
U ontvangt begin november meer informatie over de precieze werk-
zaamheden aan uw erfafscheiding, waarbij wij zullen aangeven wat bij u 
gerepareerd of vervangen gaat worden. Ook zullen wij u informeren 
wanneer wij de zonnepanelen gaan plaatsen. 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

 
Afb. 1 Gevelbekleding berging  

 

    

 
  



 
 
 

 

 

    

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?  
Neem dan contact op met Salverda Bouw via bewonersconsulent Margreet Lammers 
of met de projectcoördinator Simon Winter.  
U kunt hen telefonisch bereiken op 0525 - 22 50 98 of per mail via 
projectkempenaar@salverda.nl 
 
Heeft u vragen aan Centrada?  
Neem dan contact op met de projectconsulent van Centrada. Alianne Heemskerk  
telefonisch via 0320 - 239 600 of per mail via projectkempenaar@centrada.nl 

C
o

n
ta

c
t 

Kerstvakantie 
In de  kerstvakantie voeren wij geen werkzaamheden uit tussen vrijdag 
23 december 2022 en maandag 9 januari 2023. Vanaf dinsdag 10  januari 
2023 gaan wij verder met de werkzaamheden.  
 
Heeft u in de vakantie dringende zaken dan kunt u contact opnemen met 
Centrada op 0320 - 239 600. 

 


