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Hierbij geven wij u een overzicht van het planmatig onderhoud van dit jaar. 
De werkzaamheden worden in principe complexmatig uitgevoerd, maar niet persé in iedere 
woning. Is een cv-ketel of keukenblok bijvoorbeeld al eerder vervangen, dan wordt dat nu niet 
gedaan. Uiteraard brengen we u tijdig op de hoogte van wanneer er start wordt met de klus. 

Soort onderhoud Adres
Daar waar asbesthoudend dakbeschot Pr. Hendrikweg 37, 43, 51 t/m 55 en 63 t/m 67
aanwezig is verwijderen asbest-  Pinnenburgerweg 61, 65, 67 en 71
houdend dakbeschot en aanbrengen Schoolstraat 35 t/m 47, 51 t/m 75 (behalve 61 
isolerende dak-elementen.  en 73), 79, 81, 85, 89 t/m 93, 97,
Vervangen dakgoten en dakpannen.  99, 36, 40 t/m 80 (behalve 48,
Aanbrengen zoldervloer bij de vlizo-  50 en 52), 88 t/m 98, 102 t/m 106
trap en CV.  
Vervangen: toilet, badkamer en  
keukenblok (incl. tegelwerk), meter-  
kast, CV-ketel en kozijnen.
Plaatsen vlizotrap en HR++ glas. 
Herstel voeg- en metselwerk en ver-
vangen of herstellen van de schoor-
stenen. Schilderbeurt
Schilderbeurt Meidoornlaan 25 t/m 29C
Schilderbeurt garageboxen Sophialaan 1 t/m 6
Vervangen garagedeuren Sophialaan 1, 2, 5 en 6
Schilderbeurt algemene ruimte Van Goltsteinstraat 1 t/m 29
  Van Oldenbarneveltstr. 22 t/m 50 en 97 t/m 155
Schilderbeurt en vervangen CV-ketel Esdoornlaan 22 t/m 44, 48 t/m 62, 74 t/m 90 en 
   11 t/m 43
  Meidoornlaan 2 t/m 36, 33, 37 t/m 59, 63 en 65
Schilderbeurt en smeren dakramen Schoolstraat 2 t/m 16a
Schilderbeurt en sauswerk Kerkstraat 45
Schilderbeurt, vervangen raamdorpel- Windhalmstraat 2 t/m 42
stenen en het verbeteren van de uit-
straling van het gebouw 
Bijwerkschilderbeurt Pinnenburgerweg 16, 20 t/m 32
  Esdoornlaan 6, 10 t/m 20
  Garderenseweg 48 t/m 52
  Margrietlaan  2 t/m 22, 28, 32, 5 t/m 9 en 15 t/m 29
  Marijkelaan 2 t/m 14 en 3 t/m 19
  Meidoornlaan 5 t/m 23
  Pr. Bernhardlaan 1 t/m 53
  Pr. Hendrikweg 22 t/m 34
  W. de Zwijgerlaan 4 t/m 12 en 1 t/m 7
Bijwerkschilderbeurt  Meerkoetstraat 4 t/m 22 en 3 t/m 19 
(neuslatten en dorpels deuren)
Vervangen badkamer en toilet en  Leeuwerikstraat 2 t/m 14 en 1 t/m 27
plaatsen van een MV-box met   
CO2-censor. Vervangen dakramen.
Onderhoud aan de bergingen, 
o.a. vernieuwen dakbedekking.
Vervangen keukenblokken  De Vierwinden 2 t/m 10 en 1 t/m 21 
(incl. tegels) en CV-ketels Molenstraat 30 t/m 40
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Soort onderhoud Adres

Vervangen keuken, badkamer  Spoorstraat 4 en 6
en toilet en 2 garagedeuren
Vervangen CV-ketels en onder-  Acacialaan 2 t/m 18, 5 t/m 23 (beh.9)
en nokvorsten Van Damstraat 61 en 63
  Garderenseweg 36 t/m 46 en 84 t/m 102
  Kelnarijstraat 46 t/m 58 en 21 t/m 51 (beh. 29)
  Paderbornstraat 2 t/m 8 en 1 t/m 7
  Pinnenburgerweg 23 t/m 57

Reinigen goten en dakkapellen Burg. Heijblomhof 1 t/m 12, 18 t/m 21 en 13 t/m 17
Controleren kitvoegen muur- Schauwplein 72 t/m 107
afdekkers en waterslagen onder 
de kozijnen en stucwerk sausen
Privacyschermen vervangen Brinkstraat 6 t/m 18-2
Smeren dakramen Davelaarsgoed 66 t/m 72

“O, ik ben mijn leesbril vergeten” 
Zo’n 2,5 miljoen volwassen Nederlanders 
hebben moeite met lezen en schrijven. Dat 
zijn niet alleen nieuwkomers. Dikke kans dat 
je iemand van hen kent. Leest je buurvrouw 
nooit haar (klein)kinderen voor? Negeert je 
collega schriftelijke instructies en vraagt steeds 
aan anderen hoe iets moet? Heeft je zwager 
net zijn leesbril vergeten als hij iets moet 
schrijven? Herken de signalen!

“Voorlezen, dat vind ik zo saai!”
Bedenk eens dat zo’n 2,5 miljoen volwassen Ne-
derlanders moeite hebben met lezen en schrij-
ven. En niet alleen nieuwkomers. Daar hebben 
ze veel last van, maar ze lopen er meestal niet 
mee te koop. Dat je buurvrouw de (klein)kin-
deren niet voorleest, is misschien niet omdat zij 
het echt saai vindt. Hoe kun jij haar helpen?

“Kun je dat even uitleggen?”
Heb jij een collega die steeds vraagt om 
dingen uit te leggen die ook in een schriftelijke 
instructie staan? Of die net even niet thuis 
geeft als er een actielijstje geschreven moet 

worden? Dat kan natuurlijk gewoonte of 
gemakzucht zijn, maar misschien is er meer 
aan de hand. In Nederland hebben zo’n 
2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen 
en schrijven. Een groot deel van hen werkt 
gewoon. Grote kans dat jij ook iemand kent. 

“Ik heb een hekel aan formulieren”
Voor de meeste mensen is een formulier 
invullen geen hobby. Maar er zijn ook mensen 
die dat gewoon niet kunnen. Omdat ze moeite 
hebben met lezen en schrijven. In Nederland 
geldt dat voor zo’n 2,5 miljoen volwassenen. 
Herken jij iemand die hier - meestal in stilte - 
mee worstelt? De Bibliotheek helpt!

In de bibliotheek is een aparte plek ingericht, 
het Taalpunt, met een collectie boeken en 
andere materialen voor deze specifieke 
doelgroep. Ook worden in de bibliotheek 
activiteiten georganiseerd voor mensen die 
aan taalverhoging willen doen. 
Op www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/
over-ons/taalhuis vind je meer informatie over 
het Taalpunt.


