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Nieuwsbrief december 
 
Veel mensen konden deze week in hun woning kijken en 
hun reacties waren enorm positief. Zodra de 
appartementen qua bouw zo ver zijn krijgen deze mensen 
ook een uitnodiging. In deze nieuwsbrief info over: 
 

1. Stand van zaken bouw 
2. Oplevering/veelgestelde vragen 
3. Kijkmomenten 
4. Hoogste punt 
5. Uitslag enquete over Ontmoeten  

 
1. Stand van zaken bouw 
Het gaat goed! Steeds meer woningen komen onder de kap en op verschillende blokken 
worden nu pannen en zonnepanelen gelegd. Het werk voor de grote elektrische bouwkraan 
zit erop, hij gaat begin december weg.   
 
Vanuit de uitvoerder  
Dagelijks werken er ongeveer 100 mensen aan de Grote Zeeheldenbuurt om er een plaatje 
van te maken.  

• In Blok 4 (tegenover de bouwkeet) zijn we gestart met de afdekvloeren, afwerking 
plafonds en huisaansluitingen nutsbedrijven 

• Vanaf midden december leggen we laatste dakplaten en zijn alle woningen onder de 
kap.  

• De metselaar zal tot maart bezig zijn met het leggen van de gevelstenen.  
• De stucadoor, tegelzetter, timmerman en spackspuiter zijn hard aan het werk om de 

woningen ook aan de binnenzijde te voorzien van de definitieve aankleding. 
• De appartementen zullen voor de kerst voorzien 

worden van dakbedekking, zodat ook deze droog 
worden aan de binnenzijde.  

• Begin 2021 gaan we verder met het boren van de 
verwarmingsbronnen. Hier achteraan kunnen we 
beginnen met het afwerken van brandgangen, 
bergingen en achtertuinen. 

• Begin 2021 zullen ook de werkzaamheden aan de 
bestrating en aanpassen van de infra en 
parkeergelegenheden opgestart worden. 

  

Tim, Rick en Dirk  

Huybregts Relou 
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2. Oplevering/Veelgestelde vragen 
Uw meest gestelde vraag is natuurlijk: wanneer worden de woningen opgeleverd?  
Afhankelijk van vorst en corona verwachten we het eerste blok in maart/april op te kunnen 
gaan leveren en dan steeds weer een blok, tot het laatste blok – de appartementen- rond juli 
2020.  

• Zes weken tevoren hoort u in welke week we uw woning opleveren 
• Twee weken tevoren hoort u ook dag en tijdstip. 

Om het u makkelijk te maken hebben we een lijst met veel gestelde vragen en bijhorende 
antwoorden gemaakt. U vindt deze lijst altijd hier:   
https://www.charlottevanbeuningen.nl/grotezeeheldenbuurt/afwerking-woningen.  
 
Als er nieuwe vragen zijn publiceren we die onder deze link, op de donderdag. De nieuwste 
vragen zetten we dan bovenaan, zodat u in één oogopslag de nieuwe informatie kunt lezen. 
Natuurlijk kunt u ons ook dagelijks bellen of mailen met vragen. We helpen u graag.  U kunt 
ons bereiken via (073) 656 23 82 of gzb@charlottevanbeuningen.nl 
 
3.Kijkmomenten 
 
U hebt massaal ingeschreven voor de kijkmomenten. Heel leuk! Enkele kijktips: 
 

• Het was er een paar keer tamelijk blubberig en koud, dus doe vooral laarzen of dichte 
schoenen en iets warms aan.  

• Parkeer niet bij de omwonenden (zij hebben al veel overlast) 

• U krijgt een lijst mee waarop u uw vragen kunt noteren, die we dan achteraf 
beantwoorden. 

 
We moeten dit natuurlijk coronaproof doen dus:  

• We vragen alle RIVM-maatregelen: dus mondkapje, desinfecteren, afstand bewaren etc. 

• We vragen u om een gezondheidsverklaring in te vullen (zoals bij de horeca). Dit doen 
we om snel te kunnen schakelen mocht dit nodig zijn. 

Bent u op de dag zelf verkouden? Of hebt u of uw gezinsleden koorts? Dan vragen u 
dringend om niet te komen en horen wij dat graag vooraf van u. Wilt u ons dan bellen via 
telefoonnummer (073) 656 23 82 of mailen: gzb@charlottevanbeuningen.nl. 
 
4.Hoogste punt gevierd 
Op 3 december 2020 vierden we het hoogste punt. Met 
Sinterklaas als bijzondere gast. We maakten hier een 
filmpje van dat we samen met u, de gemeente en de 
bouwpartners, bekeken om 19.00 uur. Heeft u het nog niet 
gezien? U kunt het filmpje hier bekijken. 
 
 
 

https://www.charlottevanbeuningen.nl/grotezeeheldenbuurt/afwerking-woningen
https://www.charlottevanbeuningen.nl/grotezeeheldenbuurt/nieuws/
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5.Enquete Ontmoeten in de buurt 
 
We vroegen hoe u elkaar zou willen ontmoeten. Hierop is met veel belangstelling 
gereageerd, 106 mensen vulden de vragenlijst in. Dank u wel hiervoor. U leest hieronder de 
resultaten.  
 

 
 
 
Meedenken over verdere keuzes 
Bijna dertig mensen gaven aan graag mee te willen denken over verdere keuzes. Deze 
mensen worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd over de voorgestelde aanpak en 
ontvangen daarna een uitnodiging om elkaar – digitaal- te treffen.  
Veel dank voor uw betrokkenheid. 
 
Op naar een prachtig 2021 
Dit is de laatste nieuwsbrief voor dit jaar. Het bouwteam Grote Zeeheldenbuurt en Team 
Charlotte van Beuningen wensen iedereen bijzonder fijne feestdagen en een heel fijne 
jaarwisseling, waarin we uitkijken naar een goed 2021 met prachtige woningen! 
 
 
Hartelijke groet 
Gerdie, Angelique, Lennart, Marian Henk, Marlinde  
Team GZB Charlotte van Beuningen 
 


