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GZB Nieuwsbrief - APRIL 
 
Er is veel activiteit in en rondom de Grote Zeeheldenbuurt. We zijn gestart met het uitreiken 
van de eerste sleutels en ruim 30 nieuwe bewoners zijn druk met het texen en inrichten van 
hun nieuwe thuis. Anderen wachten nog met smart op het bericht voor het kijkmoment en de 
sleuteluitreiking. Ondertussen wordt er hard gewerkt op de bouw, zodat we voor de zomer 
alle woningen klaar hebben. Langzaamaan blazen we weer nieuw leven in de GZB! 
 
In deze nieuwsbrief info over: 

1. Stand van zaken bouw 
2. Eindelijk, ik ontvang mijn sleutel! 
3. Verhuizen, wat komt er bij kijken? 
4. Sleuteluitreiking en verhuizing appartementen 
5. Handig lijstje met namen en nummers 
6. Tips, aanraders en weetjes 

 
 
1. Stand van zaken bouw  
• De woningen van de eerste twee blokken zijn ondertussen allemaal opgeleverd. Op vrijdag 

30 april reiken we de laatste drie sleutels uit van het tweede blok. 
• De bouwhekken verdwijnen langzaam en alles wordt steeds beter zichtbaar. Vanaf de 

kruising met de Esschestraat is een start gemaakt met de nieuwe bestrating van de Michiel 
de Ruyterweg tot aan het kruispunt met de Maarten Trompstraat. Deze werkzaamheden 
gaan nog tot juni / juli 2021 duren (verwachting). 

• Bij het appartementengebouw wordt de definitieve situatie ook steeds beter zichtbaar. 
Zodra de opleverplanning definitief is, informeren we u hierover. 

 
Informatie van de uitvoerder (Rick van de Ven) 
 “We hebben al diverse woningen opgeleverd naar 
grote tevredenheid van de huurders. Voor de bouwvak 
willen we alle woningen en appartementen 
overgedragen hebben aan de volgende generatie 
bewoners en wensen we hen veel woongenot toe. We 
hopen dat ze er net zoveel plezier ervaren als wij er 
hebben gehad tijdens de bouw.  
 
De appartementen vorderen ook redelijk rap. De lift is klaar en de algemene ruimtes beginnen 
vorm te krijgen. De laatste hekken en gevelopeningen worden geplaatst, waardoor het aanzicht 
alleen maar fraaier wordt. De infra aannemer is ook hard aan het werk met het vernieuwen van 
de Michiel de Ruyterweg, zodat ook de nieuw op te leveren woningen bereikbaar worden voor 
hun bewoners.  
 
Jammer voor ons dat we bijna klaar zijn en deze leuke buurt, opdrachtgever en het geweldige 
project moeten gaan missen. Voor de bewoners die er al wonen: dank je wel voor jullie 
enthousiasme. En voor de aankomende bewoners: tot snel!” 

 
Terug naar begin nieuwsbrief ↑  
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2. Eindelijk, ik ontvang mijn sleutel! 
Op 30 maart 2021 was het zover: de eerste sleuteluitreiking. Paula van Woensel ontving uit handen 
van Charlotte Beukeboom de sleutel van haar nieuwe woning. Vanaf dat moment maken we iedere 
week gemiddeld 10 bewoners blij met hun nieuwe woning. Ontvangt u binnenkort de sleutel? Paar 
belangrijke punten op een rij: 
• Via e-mail ontvangt u de huurovereenkomst. Deze kunt u digitaal ondertekenen. Misschien even 

wennen, maar de eerste ervaringen zijn heel positief: ‘Het kan heel makkelijk via de telefoon, 
tablet of computer!’ 

• Tijdens de sleuteluitreiking lopen we samen met u door de woning. We geven uitleg over de 
apparatuur in de woning en hoe u daar het beste mee om kunt gaan. Ook ontvangt u een 
handleiding waarin u alles rustig kunt teruglezen.  

• De handleiding is ook digitaal beschikbaar, bekijk hier de handleiding voor uw woning in de 
Grote Zeeheldenbuurt. 

• Na de sleuteluitreiking nog vragen? Ook dan staan wij voor u klaar! Neem contact op via  
073 656 23 82 of stuur een e-mail naar gzb@charlottevanbeurningen.nl.  

 
3. Verhuizen, wat komt er bij kijken? 
Bij een verhuizing komt altijd meer kijken dan u denkt. Om te 
zorgen dat u geen belangrijke dingen vergeet, zetten wij deze 
voor u op een rijtje. 
• Opzeggen van uw huidige huurwoning 

Doe dit op tijd en denk aan de minimale opzegtermijn. 
• Aanvragen van huurtoeslag 

Deze vraagt u aan bij de belastingdienst, ga naar 
www.toeslagen.nl voor alle informatie. 

• Afsluiten van een inboedelverzekering 
Met een inboedelverzekering verzekert u kostbare spullen in uw woning. Een glasverzekering 
en opstalverzekering hoeft u niet zelf af te sluiten. 

• Inschrijven op het nieuwe adres bij gemeente Vught 
Een verhuizing kunt u online doorgeven met uw DigID of u maakt een afspraak bij de 
gemeente. Op www.vught.nl/verhuizen vindt u alle informatie. 

• Opnieuw inschrijven bij woonstichting Charlotte van Beuningen 
Na het tekenen van het nieuwe huurcontract, bent u automatisch uitgeschreven als 
woningzoekende. Wilt u toch ingeschreven staan? Schrijf u dan opnieuw bij ons in via 
www.charlottevanbeuningen.nl/ik-wil-huren/inschrijven.  

• Doorgeven van de verhuizing aan verschillende partijen 
Geef u verhuizing door aan familie en vrienden, maar bijvoorbeeld ook aan de huisarts, 
tandarts, bank, verzekering, krant et cetera.  

• Aanmelden van internet, telefonie en/of tv-leverancier 
Verhuizen is een ideaal moment om internet, telefonie en tv te vergelijken. Op  
www.verhuizenkunjezelf.nl/internet-bellen-tv vindt u heel veel informatie! 

• Aanvragen van containers voor restafval (grijs) en GFT (groen) 
Nieuwe bewoners in de Grote Zeeheldenbuurt moeten zelf een grijze en groene container 
aanvragen. Bent u ingeschreven bij gemeente Vught, dan kunt u contact opnemen met de 
Afvalstoffendienst (073 615 65 00) voor de aanvraag van containers. 

 
Dit zijn onze belangrijkste tips. Een volledige checklist voor verhuizen vindt u hier! 
 

Terug naar begin nieuwsbrief ↑  
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4. Sleuteluitreiking en verhuizing appartementen 
Het appartementengebouw bestaat in totaal uit vijftig appartementen. Vanwege de 
coronamaatregelen en het gezamenlijk gebruik van de lift en de gangen is een goede onderlinge 
afstemming nodig. Bewoners boden aan om mee te denken. Dat is natuurlijk geweldig! Met een 
vragenlijst vroegen we naar de plannen, ideeën en zorgen rondom de verhuizing.  
De belangrijkste punten zijn:  

• Veel mensen willen gebruik maken van de lift bij de verhuizing. 
• Veel mensen willen in het weekend verhuizen. 
• Mensen zijn bereid om anderen te helpen als de vraag zich voordoet.  

  
Acht mensen boden aan om verder mee te denken over oplossingen. Deze oplossingen delen wij 
binnenkort met de andere bewoners. Conclusie is wel dat het fijn én nodig is dat rondom de 
verhuizing goed wordt samengewerkt. 
 
5. Handig lijstje met namen en nummers 
Na de sleuteluitgifte is het dan zover: u huurt uw nieuwe woning. Zowel met woonstichting 
Charlotte van Beuningen als met de aannemer Huybregts Relou loopt u een rondje door uw 
nieuwe woning en ontvangt u uitleg.  
 
Maar we kunnen ons voorstellen dat er ook daarna nog vragen zijn. Wie kunt u bereiken voor 
welke vraag? En waar stelt u uw vragen buiten onze openingstijden? Hieronder een handig 
lijstje! 
 
Algemene zaken – woonstichting Charlotte van Beuningen 
U neemt contact met ons op met algemene vragen, vragen over de oplevering of de 
opleverpunten van uw woning. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 073 656 23 82 op werkdagen 
van 8.30 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 12.30 uur). Of stuur ons een e-mail naar 
gzb@charlottevanbeuningen.nl. 
 
Buiten onze openingstijden wordt u doorverbonden met de meldkamer van Jansen Huybregts. 
Geef dan aan dat u in de Grote Zeeheldenbuurt woont en dan verbinden zij u door met Kemkens 
of Huybregts Relou. 
 
Reparaties of problemen met water, elektra of verwarming 
Voor problemen met water, elektra of verwarming neemt u contact op met ons. Uw woning valt 
in de eerste periode nog onder garantie van de aannemer en installateur. Wij laten u op tijd 
weten wanneer de garantieperiode is afgelopen. Vanaf dat moment belt u met onze vaste 
onderhoudspartners Kemkens en Jansen Huybregts.  
 
U mag ook zelf contact opnemen met Kemkens of Huybregts Relou.  
• KEMKENS: 088 505 03 30 

Voor het melden van problemen of storingen van de verwarming. 
• HUYBREGTS RELOU: 0499 483 483 

Voor het melden van reparaties, daklekkages of overige (bouwkundige) zaken.  
Meld reparaties zoveel mogelijk tijdens openingstijden. Is er spoed bij een reparatie 
(bijvoorbeeld een lekkage), dan mag u altijd (24/7) met Huybregts Relou contact opnemen 
via 0499 483 483. 

 
Terug naar begin nieuwsbrief ↑  
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6. Tips, aanraders en weetjes 
 
Nog een paar laatste tips, aanraders en weetjes! 

 
→ Wij hebben een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen en antwoorden. Deze kunt u 

hier bekijken. De kans is groot dat het antwoord op uw vraag hier al tussen staat! Zo niet, 
dan kunt u contact met ons opnemen. 
 

→ Heeft u het internet geregeld in uw nieuwe woning? Meld dit dan bij ons via telefoon of e-
mail. We plannen dan een naloopactie met Kemkens in voor de extra controle van de 
werking van uw warmtepomp. 
 

→ Heeft u al een boom uitgezocht? Alle bewoners van de woningen mogen een eigen boom 
uitkiezen. Al 50 bewoners hebben een keuze gemaakt! Kies uw eigen boom op 
www.charlottevanbeuningen.nl/ditismijnboom (uiterlijk 1 juni). Meer informatie over het 
planten van deze bomen volgt later. 
 

→ Voor de invulling van het binnenterrein en behangkeuzes in de hallen van de appartementen 
hebben we de bewoners gevraagd naar hun ideeën en wensen. Binnenkort gaan we met een 
klein groepje samen aan de slag met de verdere inrichting van deze ruimtes. Wil je ook 
meedenken? Geef je dan op via gzb@charlottevanbeuningen.nl. 
 

→ Vanuit de gemeente zijn afspraken gemaakt over de ontstane ‘schade’ aan de Maarten 
Trompstraat. Deze werkzaamheden worden rond juni opgepakt en hersteld. De 
herstelwerkzaamheden gelden voor de helft van de straat vanaf het midden van de weg tot 
aan de zijde van de nieuwbouw. 
 

→ Ten slotte, een tip van een bewoner. Bestel meubels met levering op afroep! Dan bent u 
niet afhankelijk van levertijden en houdt u zelf de regie. 

 
 
Tot een volgende keer! 
 

Met warme groet, 
 
Team GZB - woonstichting 
Charlotte van Beuningen 
Angelique, Arno, Gerdie, Henk, 
Lennart, Marian, Marlinde, 
Marloes, Niels en Olof 
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