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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de buurt van 

de huurwoningen aan de Klipperstraat 22 - 40 woont. 

Deze woningen  zijn van Elkien en worden door Lont 

vervangen voor nieuwbouw. Tijdens de 

werkzaamheden ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven 

van ons om u op de hoogte te houden over het project.  

Voorbeeld nieuwe woningen 

 

10 nieuwe huurwoningen  
Na de sloop van de oude woningen, worden er 10 
nieuwe woningen teruggebouwd. Er wordt een blok 
van 4 en een blok van 6 rijwoningen gebouwd, net 
zoals er nu staat. De woningen zijn geschikt voor 1 of 
2-persoonshuishoudens of kleine gezinnen. Alle 
woningen worden voorzien van zonnepanelen en 
hebben geen gasaansluiting.  

 

Start van de werkzaamheden 
In april zijn alle woningen dichtgetimmerd. Ook zijn er 

bouwhekken om het bouwterrein heen gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mei worden alle nutsvoorzieningen afgekoppeld en 

starten we met de voorbereidende werkzaamheden. 

Hierna worden de woningen gesloopt.  

Na de bouwvak, medio augustus, beginnen we met 

de bouw van de nieuwe woningen. De verwachting is 

dat de woningen in het eerste kwartaal van 2022 klaar 

zijn. 

 

Bouwkundige opname woningen  
De direct omwonenden hebben een brief ontvangen 

van de Hanselman groep voor een bouwkundige 

opname. Dit geldt dus niet voor alle woningen in de 

buurt van het nieuwbouwproject. Hanselman heeft in 

overleg met Elkien en Lont bepaald welke woningen 

als ‘direct omwonenden’ zijn aangewezen voor een 

bouwkundige opname. Wanneer u dus geen brief 

heeft ontvangen van Hanselman, behoort u niet tot 

deze groep.   

 

Informatiemoment 

Op dit moment zijn een aantal zaken nog niet 

helemaal bekend, zoals bijvoorbeeld waar de 

bouwplaats wordt ingericht. Hierop wachten we nog 

op een reactie van de gemeente. Wij verwachten dat 

we u over een paar weken meer informatie kunnen 

geven. Natuurlijk willen wij u dan graag persoonlijk 

informeren over de werkzaamheden, de inrichting van 

de bouwplaats en beantwoorden wij graag uw vragen. 

Als de Coronarichtlijnen dit toestaan, hopen wij u  

tegen die tijd uit te kunnen nodigen voor een 

informatiebijeenkomst. 

 

Leegstaande woningen 
Lege woningen zorgen soms voor vandalisme en zijn 

meer inbraakgevoelig. Wanneer wij niet aan het werk 

zijn en u ziet iets verdachts, onderneemt u dan 

alstublieft zelf geen actie, maar bel de Politie (112).  

  



 

 

Overlast 

Slopen en bouwen gaat helaas niet zonder overlast.  

Dit kan zijn in de vorm van geluidsoverlast, maar ook 

door het parkeren van ons en onze co-partners. We 

doen uiteraard ons best om de overlast zoveel 

mogelijk te beperken. Zo worden bijvoorbeeld de 

funderingspalen van de woningen in de grond 

geboord, dit geeft minder overlast dan het heien van 

de funderingspalen. We hopen op uw begrip. 

 

Verkeersveiligheid 

De bouw van de woningen zorgt voor extra 

(bouw)verkeer in de wijk. Dit vraagt om alertheid van 

alle weggebruikers: voetgangers, fietsers en 

(vracht)autoverkeer. Verkeersveiligheid kan alleen 

slagen door sámen goed op te letten. Uiteraard 

houden we rekening met de haal- en brengtijden van 

de basisschool kinderen tegenover de bouwplaats. 

 

Ketensamenwerking   

De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking 

tussen Elkien en Lont voorbereid en uitgevoerd. Dat 

noemen we ketensamenwerking. 

Bij ketensamenwerking bundelen deze partijen de 

krachten met als doel om beter en efficiënter te 

werken.  

 

Waar kan ik met mijn vragen terecht?  
Voor vragen tijdens de bouw kunt u contact opnemen 

met LONT  T. (0518) 40 93 93  E. info@lont.nl 

 

Projectleider Sociaal Elkien:     

Helga Hoornveld 

T. 0513 635 807  E. klantenservice@elkien.nl 
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