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Anderhalf jaar lang is er hard gewerkt in Westdorp. Busjes, bouwvakkers, bouwmachines en 

bouwmateriaal in de straat, lawaai, steigers in de tuin en voor je ramen, rommel in huis, 

spullen in containers en zelfs tijdelijk verhuizen naar een woonunit. Je moet er heel wat voor 

over hebben! Sommige bewoners gaven ook aan “we zagen er heel erg tegenop, maar 

achteraf zijn we blij”. 

Maar wát is de wijk mooi opgeknapt en wat een andere uitstraling! Wij hopen dat u net zo 

trots bent als wij.  

 

Planning 

Er is hard gewerkt om alle woningen op tijd af te krijgen. Helaas hebben we door corona de 

planning af en toe wat moeten aanpassen en dat is grotendeels gelukt, ook door uw 

flexibiliteit. 

Het project is op tijd afgerond. U heeft een comfortabele energiezuinige woning gekregen.  

 

 

Waardering 

Regelmatig hebben we via het Centrum voor Woononderzoek aan u gevraagd hoe u alle 

werkzaamheden heeft ervaren: 

• Hoe heeft u de tijdelijke verhuizing naar de woonunit ervaren? 

• Hoe zijn de werkzaamheden aan het dak en de isolatie verlopen? 

• Wat is uw totaaloordeel na afronding van de werkzaamheden? 

 



 

 

 

 

 

 

Met een eindbeoordeling van een 7,8 zijn we heel blij!!!! 

 

Hoe nu verder… de laatste stapjes 

Grasveld  

In het voorjaar wordt het grasveld waar de woonunits en de bouwplaats hebben gestaan 

netjes gemaakt en opnieuw ingezaaid. 

Aansluiting zonnepanelen 

Door Instain BV worden binnenkort bij de laatste woningen de zonnepanelen aangesloten. Zij 

maken hiervoor zelf een afspraak met u. 

Schilderwerkzaamheden 

De schilder (Uw Onderhoudspartner Lenferink) moet bij enkele woningen nog wat laatste 

schilderwerkzaamheden uitvoeren en maakt daarvoor een afspraak met u. 

Uitleg nieuwe apparaten 

In de meterkast van uw woning hangt een gebruiksaanwijzing met uitleg over onder andere 

de mechanische ventilatie, het onderhoud van uw kozijnen en de zonnepalen. 

Klachten of vragen 

Wanneer u  nog vragen heeft over het groot onderhoud of mocht iets niet naar wens werken 

dan kunt u altijd contact opnemen met SallandWonen via ons telefoonnummer  

0572-348 348. 

 

Bedankt  

We hebben het met elkaar gedaan en er samen een mooi project van gemaakt. We hopen 

dat u weer volop kunt genieten in uw woning. Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking! 

Westdorp is een wijk om trots op te zijn.  
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