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Nieuwsbrief januari 
 
Nou het nieuwe jaar begint mooi: we zijn de feestdagen 
zonder ongeregeldheden doorgekomen, en de bouw 
vordert volgens planning. Uit uw vele reacties en vragen 
merken we dat u zich verheugt op uw nieuwe woning. In 
deze nieuwsbrief info over: 
 

1. Stand van zaken bouw 
2. Kijkmomenten appartementen: week van 22 

februari 
3. Meetmomenten: 5 weken voor sleuteloverdracht 
4. Info over de installaties in uw woning 
5. Wat mag ik veranderen in mijn woning? 
6. Belangrijk: wij doen binnenkort tweede 

inkomenstoets 
7. Behoefte aan informatie en contact 
8. Verzoek om niet bij omwonenden te parkeren 

 
1. Stand van zaken bouw  
We zijn verder gegaan met het boren naar waterbronnen voor de Warmte Koude Opslag 
(WKO). Met de warmte uit die diepgelegen bronnen verwarmen we uw woning (en in de 
zomer koelen we met de koelte uit die bron). Als dat klaar is starten we met de verdere 
afwerking van de achtertuinen, bergingen en paden. Verder zijn de nutsbedrijven bezig met 
de huisaansluitingen. 
 
Informatie van de uitvoerder (Rick van de Ven) 
“Iedere dag zijn we nog steeds met circa 100 bouwvakkers druk bezig om voor de 
toekomstige bewoners een geweldig mooie wijk te verwezenlijken. 

• De eerste woonblokken zijn vrij van steigers en voorzien van puien, zodat we ze van 
binnen verder helemaal kunnen gaan afbouwen tot het eindresultaat. 

• Ongeveer de helft van de woningen is gestukadoord en de installaties worden aangelegd. 

• We verwachten dat in de week van 8 februari alle steigers rondom de appartementen 
zijn afgebroken. Dan kunnen we een goed straatbeeld aan omwonenden en toekomstige 
bewoners laten zien.  

• Bij de appartementen zijn de stukadoors en tegelzetters ongeveer op de helft.  

• Begin 2021 is gestart met het verzorgen van de parkeerplaatsen en trottoirs om ook de 
entree naar de woningen af te maken. 

 
Zo ontstaat door de inzet van alle vaklieden een mooi resultaat en een verrijking voor de 
gemeente Vught.” 
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2. Kijkmoment appartementen 
We ontvingen veel enthousiaste reacties op de 
kijkgelegenheid  bij de woningen in december 2020. 
Voor de bewoners van de appartementen volgt ook een 
kijkmoment. Dat zal, waarschijnlijk, in de week van 22 
februari zijn. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. 
Uiteraard zorgen we er weer voor dat dit geheel 
volgens de coronavoorschriften gaat. 
 
 
3. Meetmoment 
Een van de veel gestelde vragen is: “Kan ik een tekening ontvangen van mijn woning?” Een 
begrijpelijke vraag omdat u zich wilt voorbereiden op uw naderende verhuizing. Daarom 
hebben we de globale plattegronden verstrekt zoals die op de website/in de brochure staan. 
Meer gedetailleerde tekeningen verstrekken we niet, want dergelijke tekeningen komen 
nagenoeg nooit op de centimeter overeen met de daadwerkelijke afmetingen van de 
woningen. Er moet dus toch altijd ingemeten worden. 
 
Graag geven we u daarom de gelegenheid om zelf de woning te meten. Wij nodigen u vijf 
weken voor de sleuteluitreiking hiervoor uit. U kunt dan zelf uw woning in om te meten en 
op dit tijdstip kunt u eventueel ook een stoffeerder of vloerlegger uitnodigen als u dat wilt. 
 
4. Informatie over de installaties 
Uw woning is voorzien van een aantal duurzame installaties o.a. voor 
verwarming. Het omgaan met deze installaties zal wellicht even wennen 
zijn. Bij de ondertekening van de huurovereenkomst ontvangt u daarom 
een uitgebreid informatieboekje hierover. We zetten ook filmpjes met 
uitleg op onze website zodat u ze op elk gewenst moment kunt 
bekijken. 
 
5. Wat mag ik veranderen in mijn woning? 
Ook dit is een veel gestelde vraag. Heel logisch. Uiteraard is het mogelijk om uw woning 
zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten. Met een eigen keus voor een frisse kleur op 
de muren, een mooie laminaatvloer of sfeervolle verlichting aan plafonds. 
 
Maar misschien wilt u soms zelfs ook wat grotere dingen aanpassen in de woning. 
Denk bijvoorbeeld aan een douchewandje of keukenuitbreiding. In veel gevallen mag dat. 
Maar omdat de woningen ons eigendom zijn, is het noodzakelijk dat u vooraf onze 
toestemming heeft. 
 
Om te beoordelen of we kunnen toestemmen ontvangen we graag via onze site een 
zogenaamd ZAV formulier (Zelf Aangebrachte Voorziening). U vindt dit hier: 
https://www.charlottevanbeuningen.nl/ik-ben-huurder/onderhoud/klussen-uw-woning/ 
Via dit formulier laat u ons weten wat u wilt wijzigen en waarom, welke materialen u wilt 
gebruiken, op welke manier het geïnstalleerd wordt en of het vakkundig uitgevoerd wordt. 
 

https://www.charlottevanbeuningen.nl/ik-ben-huurder/onderhoud/klussen-uw-woning/
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Als u akkoord van ons krijgt kunt u beginnen. Wanneer 
het dan klaar is komen we nog een keer controleren of 
alles ook op de afgesproken manier is uitgevoerd.  
 
Vraag vooraf dus altijd toestemming; dat voorkomt 
verrassingen achteraf. Wanneer u niet vooraf 
toestemming aanvraagt voor het aanbrengen van een 
voorziening kan dit o.a. gevolgen hebben bij het 
verlaten van de woning. We willen graag deze 
teleurstelling voorkomen, vandaar ons dringend advies: 
graag vooraf aanvragen! 
 
 

6. Belangrijk: binnenkort doen wij de tweede inkomenstoets. 
Dat hadden wij ook aangekondigd. Deze tweede inkomenstoets is wettelijk verplicht. Wij 
mogen onze sociale huurwoningen immers maar tot een bepaald inkomen toewijzen.  
 
Hebt u ons de “Inkomensverklaring 2018” gestuurd of weet u niet meer welke verklaring u 
ons hebt gestuurd? Dan verzoeken wij u om de “inkomensverklaring 2019” nu alvast te 
mailen naar gzb@charlottevanbeuningen.nl onder vermelding van uw nieuwe GZB adres en 
uw naam. Dit gaat om de inkomensverklaring(en) van iedereen in uw huishouden. 
 
Weet u zeker dat u voor de eerste inkomenstoets uw “Inkomensverklaring 2019” van de 
belastingdienst hebt gebruikt dan hoeft u niets te doen. Wij mogen deze verklaring namelijk 
ook voor de tweede toets gebruiken. 
 
7. Behoefte aan informatie en contact 
Uit alle reacties merken we dat er veel behoefte is 
aan informatie en contact. Dat is natuurlijk logisch, 
een nieuwe woning betrekken vraagt van u veel 
voorbereiding. Ook zouden we – als het geen corona 
was- u allang enkele malen op de bouwplaats 
hebben uitgenodigd. Ook om zo alvast even kennis 
te kunnen maken met uw toekomstige buren. 
 
a. Mail/telefoon: voor informatie/vragen 
Bij vragen mail gzb@charlottevanbeuningen.nl of bel (073) 656 23 82. Er is ook een lijst met 
veelgestelde vragen op www.charlottevanbeuningen.nl, onder Grote Zeeheldenbuurt. 
Wekelijks actualiseren we deze lijst, de recente antwoorden treft u bovenaan 
 
b. Whatsapp groep voor contact met de buren in je eigen blok 
Om u en uw toekomstige bewoners van het woonblok met elkaar in contact te brengen 
maken we per woonblok een Whatsapp groep. Hier kunt u uw ervaringen uitwisselen, een 
filmpje delen en samen toeleven naar het moment van sleuteloverdracht. Stuur een mailtje 
naar gzb@charlottevanbeuningen.nl. Schrijf daarin uw huisnummer, in welk woonblok u 
komt te wonen en uw mobiele telefoonnummer. Dan voegen we u toe aan de whatsapp 
groep. Collega Gerdie Jans Rat beheert deze groepen. 

mailto:gzb@charlottevanbeuningen.nl
mailto:gzb@charlottevanbeuningen.nl
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c. Facebook: voor algemene info, foto’s en filmpjes  
Voor alle bewoners is een besloten facebookpagina gemaakt: “Zeeheldenbuurt Vught”. 
Ongeveer 2/3 van de bewoners heeft zich hiervoor aangemeld. Regelmatig plaatsen we 
hierop filmpjes en dat doen ook enkele bewoners. Heel mooi, deze betrokkenheid. Interesse 
om aan te sluiten: meld u aan via Facebook! 
 

In dit stukje stellen we ook Jos van der Koogh graag even 
voor. Hij is een allround verhuurmakelaar met circa 20 jaar 
ervaring in vastgoed en volkshuisvesting. Vanaf 2 februari 
versterkt hij het GZB team. Tijdens de sleuteluitreikingen en 
de weken erna zal Jos veel op de bouwlocatie zijn. U kunt dan 
direct uw vragen aan hem stellen.  
 

Jos: “Als medewerker oplevering nieuwbouw begeleid ik u naar uw nieuwe woning. U kunt 
bij mij, als lid van het GZB team, terecht met al uw vragen over uw nieuwe woning. Verder 
zal ik de oplevering van uw woning verzorgen. Daarnaast zorg ik er ook voor dat 
verbeterpunten die we bij de oplevering eventueel tegenkomen goed afgehandeld worden. 
Daarbij werk ik actief samen met mijn collega’s en onze aannemer. Samen proberen we 
ervoor te zorgen dat u naar volle tevredenheid van uw nieuwe huis uw thuis kunt maken.”  
 
8. Verzoek om niet bij omwonenden te parkeren 
Zoals de uitvoerder aangeeft wordt er op dit moment door circa 100 bouwmensen op de 
bouw gewerkt. Vanwege de coronamaatregelen kunnen deze mensen niet samen met vier 
personen in een busje komen. In plaats daarvan komen veel mensen met twee personen – 
vaak in een eigen auto- naar de bouwlocatie. Dit geeft meer parkeerdruk dan anders en dit 
hadden we bij de start van de bouw niet voorzien. Gelukkig kan er tijdelijk geparkeerd 
worden bij Ouwerkerk nu de sportvoorzieningen stil liggen. En neemt het aantal 
bouwmensen de komende tijd sterk af. Tot die tijd vragen we ieders medewerking. Dank u 
wel hiervoor! 
 
Hebt u nog vragen? Bel of mail ons dan via telefoon (073) 656 23 82 of mail 
gzb@charlottevanbeuningen.nl 
 
Hartelijke groet, 
 
Team Grote Zeeheldenbuurt van Charlotte van Beuningen 
Lennart van Liere,  Jos van der Koogh, Henk Verweij, Marian van den Heuvel, Niels van den 
Aker, Gerdie Jans Rat, Angelique Hoksbergen, Marlinde van den Brok 
 


