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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woningbedrijf Velsen, en is samengesteld met de Bewonersklankbordgroep van het Sam 
Vlessinghof. De  informatie die we geven proberen wij zo goed mogelijk samen te stellen. U kunt echter aan deze nieuwsbrief geen 
rechten ontlenen.   

 

nieuws 

SAM VLESSINGHOF  
 

Nieuwsbrief 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de planning van de werkzaamheden.  
 
Werkvoorbereiding 
Ooijevaar, bevlogen bouwers uit Alkmaar, voert het werk uit. 
Deze aannemer is momenteel druk bezig met de 
werkvoorbereiding. Dat houdt in dat ze eerst goed kijken hoe 
het huidige gebouw eruit ziet. En ze maken een goed 
overzicht van de werkzaamheden die ze straks gaan 
uitvoeren. Ze meten alles goed in en maken ze de 
tekeningen. Zo voorkomen we straks verassingen.  
 
Planning 
In maart gaan we bij 2 woningen vast alle werkzaamheden uitvoeren. Dit noemen wij de proefwoningen. Dan 
kijken we of alles klopt. Als alles meezit, dan voeren we de werkzaamheden ook uit zoals we bedacht hadden. 
Als alles goed gaat, dan verwachten we dat we voor de zomervakantie met de werkzaamheden in de overige 
woningen kunnen starten. De planning is dat we begin volgend jaar (februari 2022) helemaal klaar zullen zijn.  
 
Warme opnames 
Tussen half februari en eind maart bezoeken we alle bewoners. We vertellen u dan persoonlijk wat we gaan 
doen. In verband met corona gebeurt dit volgens de richtlijnen van de RIVM. Dit betekend dat u eerst bericht 
van ons krijgt wanneer wij zullen komen. We komen alleen als u geen coronaverschijnselen heeft. Wij houden 
1,5 meter afstand en dragen een mondkapje. Wij verwachten hetzelfde van u.  
 
Posters 
In de centrale hallen hangen we posters op met de plannen. Dan ziet u alvast hoe het gebouw er straks uit 
komt te zien en welke werkzaamheden we gaan uitvoeren. Na de warme opnames (het bezoek bij u thuis) kunt 
u de proefwoning bekijken.  
 
Klankbordgroep 
Wij zijn enorm blij met de inzet van de leden van de klankbordgroep. Zij denken 
actief mee over de werkzaamheden. Ook hebben zij goede tips gegeven waar alle 
bewoners van het Sam Vlessinghof iets aan hebben. Zij blijven ook tijdens de 
verdere voorbereiding en tijdens de werkzaamheden meedenken. Zij zijn echter niet 
uw aanspreekpunt.  
 
Bewonersbegeleider 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met Lotte 
Beentjes, telefoonnummer 072 - 511 86 96  of stuur een email naar 
l.beentjes@ooijevaar.nl.  
Tip: wacht u eerst de warme opname (het huisbezoek) af. Daar worden 
waarschijnlijk al veel van uw vragen beantwoord. Ook kunt u daar zelf uw vragen stellen. 
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