
1 
 

 
GZB Nieuwsbrief - JULI 
 
Hiervoor jullie de allerlaatste nieuwsbrief van de Grote Zeeheldenbuurt. 
 
In deze nieuwsbrief info over: 

1. Van sleuteluitreiking naar nazorg 
2. Afspraken afval 
3. Whatsapp groepen 
4. Voorstellen bewonerscommissie 
5. Bomen planten in oktober 
6. Tips, aanraders en weetjes 

 
 
1. Van sleuteluitreiking naar nazorg 
Vorige week ontvingen de laatste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning. Een bijzondere 
mijlpaal! En een nieuwe fase: je thuis gaan voelen in een nieuwe omgeving. Voor de één 
makkelijker dan voor de ander. Verhuizen is best ingrijpend en hard werken. Na deze drukke tijd 
gunnen we je om goed te wennen aan je nieuwe woning en de buurt.  
 
We helpen je graag door met je te bellen om te horen hoe het met je gaat. Als je het prettig 
vindt komen we op bezoek. Na de zomervakantie (vanaf september) nemen we met alle 
bewoners contact op.  
 
Vind je het fijn dat we eerder bellen of langskomen? Of wil je alvast een afspraak plannen?  
Bel ons via (073) 656 23 82 en vraag naar: Arno, Mieke, Angelique of Gerdie. Zij zijn de 
contactpersonen voor de GZB. Een mail sturen kan ook via gzb@charlottevanbeuningen.nl.    
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Arno              Mieke   Angelique        Gerdie 
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2. Afspraken afval 
Verhuizen zorgt voor extra afval. Dat zien en merken we. Extra afval van verpakkingsmaterialen, 
dozen en spullen die in de nieuwe woning geen plek meer krijgen. Om ervoor te zorgen dat de 
alles in de nieuwe buurt netjes blijft, willen we je een paar tips meegeven voor het bewuster 
omgaan met uw afval.   
 
 Afval klein maken. Maak lege verpakkingen zo plat mogelijk. Maak grote stukken afval 

kleiner, denk ook aan grote kartonnen dozen. Bundel papier en karton bij elkaar, zodat het 
niet kan slingeren. En laat overtollig lucht uit verpakkingen of de vuilniszak ontsnappen voor 
je deze weggooit. Zet karton pas aan straat op de dag dat het wordt opgehaald.  

 Grof vuil of chemisch afval. Heb je grof vuil of chemisch afval? Dan hoor je dit als Vughtse 
inwoner zelf naar de Milieustraat te brengen. Denk aan stoelen of grote(re) spullen die je 
niet meeneemt in je woning. Ook kun je goed bruikbare spullen wegbrengen naar de 
kringloopwinkel.   

 Plastic verpakkingsmateriaal. Plastic, drankenkartons en blik kun je kwijt in de plastic 
afvalzakken. Deze speciale zakken zijn verkrijgbaar bij het gemeentekantoor en de 
Milieustraat. Deze zakken zet je zelf aan straat op dagen dat plastic afval wordt opgehaald. 
De volle zakken sla je op in de eigen berging. 

 Glas apart sorteren. De gemeente haalt het glaswerk niet op. Je kan het glasafval kwijt in de 
glasbakken die de gemeente op verschillende plekken heeft gezet.  

 Containers. Zet je container (grijs/groen) in de eigen tuin of berging. Op de dag van het 
ophalen zet je de container aan de voorzijde van de straat. Graag ook weer dezelfde dag 
terugplaatsen in de eigen tuin of berging.   

 
Laten we er samen voor zorgen dat de omgeving netjes blijft en iedereen leeft in een prettige 
omgeving! Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
→ Meer tips voor het scheiden van afval zijn te vinden op www.vught.nl/afval-scheiden  
 
3. Whatsapp groepen 
Contact met je buren is voor veel mensen fijn. Voor de een is dat even zwaaien. Voor de ander 
een praatje of samen iets doen. Ieder maakt daarin natuurlijk eigen keuzes.   
 
Omdat er voor de sleuteluitreiking al behoefte was aan contact met buurtgenoten hebben we 
per woonblok whatsapp groepen gemaakt. Met de uitnodiging om je hiervoor aan te melden als 
je dit wilt. Vanuit Charlotte van Beuningen verzorgden we het beheer.   
 
We gaan een volgende fase in: het samen wonen in deze buurt. Een natuurlijk moment om eind 
juli 2021 vanuit  Charlotte van Beuningen uit deze buurt-WhatsAppgroepjes te starten. En dan is 
het geweldig om te zien dat het beheer van de WhatsAppgroepjes is overgenomen door een van 
de bewoners.   
 
Wil je toegevoegd worden aan een van de WhatsAppgroepen? Vraag het aan je buurtgenoten.   
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4. Voorstellen bewonerscommissie 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om je aan te melden bij de bewonerscommissie 
die we voor jullie buurt willen oprichten. Het is geweldig dat zich hiervoor zeven mensen hebben 
aangemeld, namelijk:  
 Mario Gevers  
 Eefje Spierings  
 Paula van Woensel  
 Anne Reijns  
 Joyce Gout  
 Ilona Akkermans  
 Joke van Lexmond  

 
Op maandag 19 juli 2021 vond de eerste kennismaking met de bewonerscommissie plaats.  
We spraken over:  
 kennismaking met elkaar;  
 ophalen wat er speelt of nodig is voor de buurt;  
 wensen ten aanzien van contact / activiteiten;  
 opstellen van leefregels voor de buurt;  
 en contact maken en houden met buurtbewoners als bewonerscommissie. 

 
 
5. Bomen planten in oktober 
In jullie buurt gaan we 122 bomen planten. In het Burenboekje kon je zien welke bomen gekozen 
zijn. Ook kon je zelf een boom uitkiezen, waaraan jij jouw naam wilt verbinden. Zo kun je ook 
letterlijk ‘wortelen’ in je nieuwe buurt.   
 
Er zijn vele bomen door jullie uitgekozen. Heel graag planten we deze bomen ook samen, half of 
eind oktober. Na de zomer volgt een officiële uitnodiging. 
 

 
6. Tips, aanraders en weetjes 
Nog een paar tips, aanraders en weetjes! 

 
→ Goed om te weten over uw tuin. Graaf niet te diep! Voor en achter uw woning lopen 

leidingen tussen de 50 en 80 cm diep. Deze mogen niet beschadigd worden. Dus graaf niet 
dieper dan maximaal 50 centimeter. 
 

→ Schuifdeur appartementen. Door de verhuizingen worden de automatische schuifdeuren 
regelmatig op ‘open’ gezet. Op zich geen probleem en we begrijpen dat dit makkelijk is. 
Maar vergeet niet om daarna de schuifdeuren weer op de stand ‘automatisch’ te zetten. 
Anders kunnen mensen die niet in het woongebouw wonen er zo in en uit lopen.  

→ Zonwering. Het is mogelijk om zonwering te plaatsen. Maar, hier zijn we wel een aantal 
kaders en regels over opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan kleur en de manier van installeren. 
Voor het plaatsen van zonwering moet een ZAV*-formulier ingevuld worden. Deze kun je op 
de website vinden via www.charlottevanbeuningen.nl/ik-ben-huurder/onderhoud/klussen-
uw-woning/ 
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Tot slot, een hele fijne zomer  
Dankjewel voor alle momenten van contact met jou! Fijn om je te mogen verwelkomen in deze 
buurt. Een voorrecht om als projectteam hieraan bij te mogen dragen. Met plezier kijken we 
terug op een hele mooie en intensieve periode. Heel graag geven we als projectteam het stokje 
voor contact over aan onze collega’s van het nazorgteam.  
 
Heb je in de zomerperiode vragen? In de ochtend zijn wij bereikbaar via 073 656 23 82 of stuur 
een e-mail naar gzb@charlottevanbeuningen.nl. Wij gaan om beurten op vakantie. Het kan 
hierdoor zijn dat u antwoord van ons krijgt dan u van ons gewend bent. Bij spoed staan we 
natuurlijk direct klaar.   
 
We wensen je heel veel woonplezier en geluk toe! En een hele mooie zomer! 
 
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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