
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat w e de aan-

nemer hebben geselecteerd. Nijhuis Bouw  B.V. 

vest iging Zw olle gaat de plannen verder uitw erken 

en vervolgens de w erkzaamheden uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan presentatie 

Architect Sacon heeft  een concept ontw erp 

gemaakt voor de renovatie van uw  w oning en de 

inricht ing van het openbaar groen. Dit  ontw erp 

w illen w e graag met u delen.  

We nodigen u van harte uit  op 27 maart om 

19.00 uur in de school van Landstede aan de 

overzijde van uw  f lat. 

De architect licht op die avond haar plan toe. 

Aansluitend kunnen de bew oners, die zich hebben 

opgegeven voor de w erkgroep beeldkw aliteit  

gebouw  en/of inricht ing openbaar gebied hierover 

met de architect in gesprek. 

Daarnaast is er ook ruimte om uw  overige vragen te 

stellen aan de medew erkers van Nijhuis en 

Openbaar Belang. Hierbij gaat het vooral om de 

beeldkw aliteit , dus hoe gaat de f lat  eruit zien. 

Uw  vragen en/of opmerkingen w illen w e gebruiken 

om de plannen def init ief maken.  

 

Asbest onderzoek 

Tijdens de bouw  van uw  w oning zijn er asbest -

houdende materialen toegepast. Omdat asbest een 

negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van 

mensen, w il Openbaar Belang het asbest uit  haar 

w oningen verw ijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om tot een goed uitvoeringsplan te komen, w il 

Nijhuis graag w eten met hoeveel asbest zij 

rekening moeten houden. Hierdoor w ordt ook 

duidelijk hoeveel overlast het verw ijderen met zich 

meebrengt.  

 

Nijhuis voert per direct, in samenw erking met de 

f irma AK Blom, meerdere onderzoeken uit  naar 

asbest. Dit  zijn destruct ieve onderzoeken op 

verschillende plekken aan de buitenschil. Dit  

betekent bijvoorbeeld dat de gevel op kleine punten 

beschadigd w ordt om te zien of er asbest aanw ezig 

is. De beschadigingen w orden w eer w eggew erkt. 

Om te onderzoeken of er in de schoorstenen asbest 

zit ,  w ordt er een hoogw erker gebruikt. 

Daarnaast w ordt er nog een leegstaande w oning 

destruct ief onderzocht. Deze onderzoeken vinden 

allemaal buiten uw  w oning plaats. 

 

In uw  w oning vindt vooral een visueel onderzoek 

plaats. Onderdeel van dit onderzoek kan 

bijvoorbeeld w el zijn dat de plint in uw  keuken 

t ijdelijk verw ijderd w ordt. Nijhuis zorgt ervoor dat 

dit  w eer net jes hersteld wordt.  

Het onderzoek in de w oningen w ordt vanaf eind 

maart uitgevoerd door de f irma AK Blom. De 

medew erkers van deze f irma bellen bij u aan. Zij 

kunnen zich legit imeren. Wij vragen u hen toegang 

tot de w oning te verlenen.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar 

info@openbaarbelang.nl of bellen met onze 

w oonconsulent Dorien Wouters, (038) 45 67 222.  

 

Graag zien w e u dinsdag 27 maart om 19.00 uur in 

de school van de Landstede tegenover uw  f lat.  

 

 

Nieuwsbrief 
15 maart 2018 


