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Nieuwsbrief 4 

Rivierenbuurt   
Verloop van de werkzaamheden 

We zijn halverwege het project en de Toekomstgroep ligt op schema. Bij de helft van de 
woningen zijn de werkzaamheden grotendeels afgerond. Om een woning op te leveren doen we 
een voor-inspectie. Bij de voor-inspectie horen we welke aandachtspunten u nog heeft. Die 
lossen we dan op. Bij de na-inspectie moeten de aandachtspunten opgelost zijn. Heeft u punten 
die aandacht vragen, loop dan even langs de bouwkeet om ze door te geven. We vertrouwen 
erop dat we de werkzaamheden naar tevredenheid afronden. 
 
Mechanische Ventilatie 
In nieuwsbrief 3 informeerden wij u over de vertraging bij het plaatsen van de mechanische 
ventilatie. We zijn blij dat de vertraging is opgelost. 
 
Zonnepanelen 
Het bedrijf dat de zonnepanelen plaatst werkt de vakantieperiode door . 
 
Zonnepanelen App 
Benieuwd naar de opbrengst van de zonnepanelen? Installeer dan de app. Hoe dit werkt, hoort 
u na de zomervakantie. 
 
Onverwachte noodsituaties tijdens de bouwvak 
De Toekomstgroep informeerde u in een brief al over de bouwvakantie. Zijn er tijdens de 
bouwvakantie problemen?  Belt u dan naar 072 - 56 26 050. 
 
Verandering kleur balkonschermen 
De gele balkonschermen passen niet bij de nieuwe kleuren van de deuren en ramen. Daarom 
schilderen we ze allemaal in een grijstint.  
 
Boekje met gebruiksaanwijzingen 
Is uw woning opgeleverd, dan ontvangt u een gebruikersboekje. In dit boekje vindt u 
handleidingen en tips voor het goed en duurzaam gebruiken van uw woning.  
 
Klanttevredenheid bewoner 
Naast het gebruikersboekje ontvangt u een vragenlijst. Wij vinden het heel fijn als u de 
vragenlijst invult en stuurt naar Woningbedrijf Velsen. De envelop zit bij de vragenlijst. 
 
Contact 
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neemt u dan contact op met de bewonersbegeleider 
via 06-12437161 of mailt u naar rivierenbuurt@toekomstgroep.nl. Voor vragen over uw 
woonsituatie neemt u contact op met de woonconsulent Gudy van Veen via (0255) 566 566. De 
bewonerscommissie is bereikbaar op bc.rivierenbuurt@hotmail.com.  
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woningbedrijf Velsen samengesteld met de Toekomstgroep en de Bewonerscommissie 
Rivierenbuurt. De informatie die wij geven proberen we zo goed mogelijk samen te stellen. U kunt echter aan deze nieuwsbrief geen 
rechten ontlenen. 
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