
INFORMATIEBOEKJE ZWOLLE
144 woningen Holtenbroek:
Buxtehudestraat, Vincent Lübeckstraat, Praetoriusstraat, 
Morleystraat, Frobergerstraat

WONINGVERBETERING 144 woningen



English

If you can’t read Dutch, please 
contact Bianca Wolbers by calling 
(088-2590305)
 

Moeite met lezen

U leest in dit boekje belangrijke in-
formatie over het onderhoud en de 
woningverbetering. Heeft u moei-
te met lezen? Vraag dan hulp aan 
Bianca Wolbers. Bianca is tijdens 
de uitvoering uw aanspreekpunt 
en werkt voor Trebbe. U kunt haar 
mailen: holtenbroek144@trebbe.nl 
of bellen 088-2590305



Beste bewoner(s),

In opdracht van SWZ voert Trebbe Bouw onderhoud en woningverbeterende werkzaamheden uit in de woningen 
aan de Buxtehudestraat, Vincent Lübeckstraat, Praetoriusstraat, Morleystraat en Frobergerstraat. Wij gaan ook 
in uw woning aan de slag. 

Informatie over wat we doen
U heeft van SWZ het renovatievoorstel ontvangen. In dit renovatievoorstel is u verteld, wat wij in en rondom uw 
woning gaan doen. In dit informatieboekje leest u meer over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren en wan-
neer we dat gaan doen. Ook staat er in wat wij van u verwachten. Wij informeren u onder andere via nieuwsbrie-
ven tijdens de werkzaamheden. Nieuwsbrieven en andere informatie over dit project kunt u ook teruglezen op 
www.swz.nl/holtenbroek. Persoonlijke informatie vindt u in de TrebbeThuis app. Deze wordt met u besproken 
tijdens het keukentafelgesprek.

Bezoek woonconsulent en uitvoerder 
De woonconsulent en uitvoerder van Trebbe Bouw bezoeken u voor een keukentafelgesprek.  De uitnodiging 
vindt u bij deze brochure. Tijdens het keukentafelgesprek voeren wij een technische opname uit. Wij lopen 
samen met u door de woning en vertellen u waar we aan het werk gaan en wat er van u verwacht wordt. Alle 
woningen worden in volgorde van bouwwerkzaamheden bezocht. De route hiervoor vindt u verderop in deze 
brochure. Voordat wij starten met de werkzaamheden in uw woning komen we nogmaals bij u langs om de 
weekplanning met u te bespreken.

Tot binnenkort!  
Het projectteam
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Er komt veel op u af. Mogelijk heeft u vragen. Deze kunt u stellen aan 
het projectteam. Dit team bestaat uit medewerkers van Trebbe en 
SWZ.

Woonconsulent Trebbe
Bianca Wolbers begeleidt u tijdens het werk in uw woning.  
Heeft u vragen over het project? Bel Bianca: 088-259 03 05. Zij is bereik-
baar van maandag tot en met donderdag. Neemt ze niet op? Spreek dan 
haar voicemail in en zij belt terug. Of stuur een e-mail naar  
holtenbroek144@trebbe.nl.

Uitvoerder Trebbe
De uitvoerder is Henri Crediet. Hij coördineert de uitvoering van het werk. 
Hij zorgt voor de juiste technische kwaliteit en dat alles volgens afspraak 
en planning gebeurt. Henri is er op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur. 

Communicatie tijdens het project loopt via Bianca Wolbers. Zij is uw eer-
ste aanspreekpunt. Komt u er met haar niet uit of heeft u een specifieke 
vraag voor SWZ? Neem dan contact op met Twan Koenjer. 

Bianca Wolbers

Henri Crediet

Even voorstellen

Het projectteam
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Twan Koenjer

Sociaal beheerder SWZ

Heeft u vragen over het project of zijn er dingen die geregeld moeten 
worden? Bel Twan: (038) 468 01 90. Hij is bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag. Neemt Twan niet op? Stuur dan een e-mail naar  
tkoenjer@swz.nl.

Technisch opzichter
Dolf is de opzichter van het project. Hij controleert het werk dat Trebbe 
uitvoerd. Voor technische vragen kunt u contact met Dolf Wiekel op-
nemen: (038) 468 01 08. Kunt u Dolf niet bereiken dan kunt u een email 
sturen naar: dwiekel@swz.nl.

Dolf Wiekel
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WANNEER GEBEURT HET?

Het project start in april 2022. De laatste woningen verwachten wij eind 
2022 op te leveren. 
De keukentafelgesprekken starten al in februari. Voor de bouwvakvakan-
tie zijn alle woningen door ons bezocht. 
Minimaal twee weken voor start werkzaamheden bespreken wij de plan-
ning van uw woning met u. Wij geven aan hoelang wij verwachten  met 
het werk aan uw woning bezig te zijn. Het binnen- en buitenwerk vindt op 
hetzelfde moment plaats. 

Start werkzaamheden / bouwrouting
In april starten wij met de werkzaamheden. We beginnen aan de Praeto-
riusstraat. De plattegrond met route vindt u op pagina 8.

Duur werkzaamheden
De woningspecifieke planning wordt opgesteld na de eerste huisbezoe-
ken. De planning hangt af van verschillende factoren. Weersomstandig-
heden,  levering van materialen en het coronavirus kunnen invloed heb-
ben op zowel planning als uitvoering. Onze woningspecifieke planning 
ontvangt u dan ook niet eerder dan 2 weken voor start werkzaamhden. 
De planning kunt u digitaal inzien of op papier ontvangen.

De planning:
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Dak
• Verwijderen van schoorstenen en 

dakpannen. Dakplanken (dak-
beschot), onder de dakpannen, 
blijven liggen.

• Op de bestaande houten dakplan-
ken wordt een geïsoleerde dak-
plaat aangebracht. Hierop worden 
nieuwe dakpannen aangebracht. 
Er worden ook nieuwe goten ge-
plaatst. Op de woningscheidende 
muren wordt het dak onderbro-
ken, zodat er geen overslag van 
brand kan plaatsvinden naar het 
huis van de buren.

• Wij monteren een groot dakraam.
• We brengen zonnepanelen aan. 

• Het nieuwe dak steekt over aan 
de voor- en achterkant en aan 
de kopmuren. Dit ziet er mooi uit 
en biedt ook nestruimte voor de 
huismus, de gierzwaluw en de 
vleermuis. Deze zitten nu ook al in 
uw dak.

Buitenmuren
• Wij voorzien de spouw van isolatie 

en vullen deze bij waar nodig.

Kozijnen, ramen en deuren
• Het glas wordt vervangen door 

extra isolerend glas.
• Klepramen blijven zitten.
• Houtrot wordt hersteld.

WAT DOEN WIJ?
Voordat we beginnen:

Om de woning duurzaam te maken isoleren we de woning zodat er zo weinig mogelijk warmte verloren gaat. Ook 
zorgen we voor een gezond binnenklimaat. Door de woningverbetering wordt uw woning duurzamer, waardoor 
uw woonlasten betaalbaar blijven.

• Kozijnen en deuren waarvan het 
glas wordt vervangen worden aan 
de binnenzijde geschilderd.

• Er worden nieuwe cilinders ge-
plaatst, ook in de berging. Alles  
wordt gelijksluitend.

• Wij plaatsen nieuwe ventilatie-
roosters en kijken de tochtwering 
na.

• De voordeur wordt vervangen 
door een geïsoleerde deur. Model 
en kleur heeft u zelf bepaald door 
het digitale keuzeformulier in te 
vullen.De deuren zijn al besteld 
om ze op tijd op de bouw te heb-
ben.
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Ventilatie
• De ventilatiebox op zolder wordt 

verplaatst en vervangen voor 
een nieuwe energiezuinige ven-
tilatiebox.

• In de woon-, en slaapkamer 
worden CO2 sensoren geplaatst. 
Deze zorgen samen met de 
ventilatiebox en de roosters in 
de ramen, voor voldoende frisse 
lucht in de woning. 

Vloerisolatie
• De vloer van de begane grond 

wordt voorzien van bodemisola-
tie. De isolatie wordt van buiten 
af onder uw vloer aangebracht. 
Hiervoor boren we nieuwe ga-
ten. Er wordt geen gat in de vloer 
van de woonkamer gemaakt.  

Meterkast
• Wij controleren de meterkast en 

brengen extra groepen aan. 

Lampen
• Bij de voordeur wordt een aan-

sluiting voor een buitenlamp 
gemaakt. Hier kunt u zelf een 
lamp aanbrengen als u dat wilt. 
In de hal komt een schakelaar 
waarmee u de lamp aan en uit 
kunt doen.

• De achterpadverlichting wordt 
verbeterd en energiezuiniger. 
Aan de achterkant van uw 
schuur gaan wij een ledlamp 
plaatsen die wordt aangesloten 
op de elektriciteit in uw schuur. 
De lamp gaat feller branden als 
er iemand over het pad loopt. 

Rookmelders
• Wij plaatsen drie rookmelders in 

de woning. 
• 1 in de hal op de begane grond, 

1 op de overloop op de eerste 
verdieping en 1 op zolder.

 

REGENWATER
De regenpijp van de dakgoot aan 
de voorkant van uw huis wordt 
afgekoppeld van het riool. De re-
genpijp wordt aangesloten op een 
infiltratiebuis die in uw voortuin 
gegraven wordt. Uw tuin wordt 
netjes achter gelaten.

WAAROM?
Door de regenpijp los te halen van 
het riool helpt u mee om onnodige 
zuiveringskosten en overbelasting 
van het riool te voorkomen. 
Water op deze manier teruggeven 
aan de natuur is goed voor het 
milieu.



12

Eerste huisbezoek - Keukentafelgesprek
Woonconsulent Bianca en uitvoerder Henri van Trebbe komen 
bij u langs voor een keukentafelgesprek. De uitnodiging voor het 
keukentafelgesprek vindt u bij deze brochure. Tijdens het eerste 
huisbezoek maken we samen met u een ronde door de woning. 
Er is ruimte om vragen te stellen en wij bespreken met u waar wij 
tijdens de uitvoering aan het werk gaan. De keukentafelgesprekken 
starten in februari en in juli hebben wij alle woningen op bouw-
volgorde bezocht. 

Woningopname
Tijdens het keukentafelgesprek nemen wij uw woning op. In een 
speciale app leggen wij alle belangrijke zaken vast in een opname-
raport. Het raport komt in de bewonersapp te staan. U krijgt hier 
nog uitleg over. De bewonersapp kunt u ook inzien op de computer. 
Mocht u geen computer of telefoon hebben dan zorgen wij dat u 
het rapport per post krijgt. Als het nodig is maken we tijdens het 
keukentafelgesprek foto’s van kwetsbare dingen en/of voorzienin-
gen die u zelf heeft aangebracht. Na afloop van het bezoek onder-
tekent u dit rapport voor akkoord. Zo weet u precies wat we hebben 
afgesproken en wat wij van u verwachten. 
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Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s)
(Door u zelf aangebrachte dakisolatie op zolder of een uitbouw achter uw woning)

Heeft u aan de achterzijde van uw woning een aanbouw? Dan wordt tijdens het keukentafelgesprek met u be-
sproken wat u hiermee moet doen. Dit is afhankelijke van een aantal dingen: Heeft u de uitbouw aangevraagd bij 
SWZ? Voldoet uw uitbouw aan de wettelijke regels van de overheid/gemeente? Kunnen wij eromheen werken 
tijdens de uitvoering? Het kan zijn dat wij u vragen tijdelijk een deel van uw dak te verwijderen om hier bijvoor-
beeld een steigerpoot te kunnen plaatsen. Het kan ook zijn dat uw uitbouw niet veilig is en dat u hier aanpassin-
gen aan moet uitvoeren. 

Heeft u isolatie aangebracht op zolder dan zullen wij tijdens het keukentafelgesprek aangeven of dit kan blijven 
zitten of dat dit door u verwijderd moet worden in verband met de nieuw aan te brengen isolatie dakplaat.
In sommige gevallen kan het zijn dat de isolatie aan de binnenzijde geheel weggehaald moet worden. Hier gaan 
wij dan over met u in gesprek. Wij bekijken of deze dakisolatie problemen kan geven, nadat wij het dak geiso-
leerd hebben. In veel gevallen zal dit goed gaan. In sommige gevallen moet de daksiolatie weghaald worden. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u gemaakte kosten aan een zelfaangebrachte voorziening. U ont-
vangt hiervoor geen vergoeding. Herstelwerkzaamheden zijn voor kosten van de bewoner.



14



15

Tweede huisbezoek
Ongeveer twee weken voordat het werk in uw woning start komt de 
woonconsulent van Trebbe, Bianca Wolbers, nog een keer bij u thuis  
om alles door te nemen. Ook laat zij u weten wat u  
moet voorbereiden, zoals welke ruimtes toegankelijk moeten zijn  
en hoe u uw eigendommen moet beschermen. 

Planning
Bianca spreekt met u de startdatum voor uw woning af. Ook krijgt u een 
planning. Zo kunt u zien wat wij gaan doen. Het kan gebeuren dat de 
planning anders loopt. Als dit zo is, dan hoort u dat op tijd van ons. 

Tijdelijke voorzieningen en voorbereiding 
Tijdens het werk zijn er tijdelijke voorzieningen die u kunt gebruiken. 
Denk aan verhuisdozen en afdekfolie. Wilt u hiervan gebruik maken?  
Geef dit dan tijdens het bezoek door aan de woonconsulent. 

Niet thuis?
Bent u bij aanvang van de werk-
zaamheden of tijdens het werk 
niet thuis, bijvoorbeeld vanwege 
werk of vakantie? Dan kunt u de 
sleutel van uw woning afgeven 
aan de uitvoerder van Trebbe, 
Henri Crediet. Wij maken hier 
graag afspraken over met u.
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WAT MOET U DOEN?
Voordat we beginnen:

Om het werk in uw woning te kunnen doen hebben we ook uw hulp nodig. 
Zo is het belangrijk dat u, voordat het werk begint, een aantal zaken 
voorbereidt. Trebbe heeft u tijdens het huisbezoek aangeven wat er van u 
verwacht wordt. De vakmensen kunnen dan direct met het werk starten 
en daarna volgens planning doorwerken. Zo lopen ze geen vertraging op. 
 
Spullen weghalen en afdekken
Om het werk in uw woning te kunnen uitvoeren hebben de vakmannen 
ruimte nodig. Er is ruimte nodig op zolder, voor de ramen in de gehele 
woning en bij de buitengevel. Haal waar nodig huisraad weg en dek meu-
bels af. Zo voorkomt u eventuele schade aan uw eigendommen. Trebbe 
dekt de vloer af waar de vakmensen lopen. 
Wij organiseren een containerdag. U kunt deze dag kosteloos spullen 
in een grote afvalcontainer kwijt. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. 
In deze uitnodiging staat aangegeven wat er wel en niet in de container 
mag.

Schades
Schades moet u binnen 24 uur melden bij Bianca of Henri. Als wij spullen 
aan de kant moeten zetten, omdat u dat niet heeft gedaan en er ontstaat 
schade dan kunt u ons daarvoor niet aansprakelijk stellen. 

Vrijhouden: 2 meter ruim-
te rondom uw woning
 
Rond uw woonblok plaatsen wij 
steigers. Hiervoor moet u 2 meter 
rondom uw woning vrij houden. 
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Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
Heeft u zelf veranderingen aangebracht in of aan uw woning? Bijvoor-
beeld raamstoffering, kasten, zonneschermen en/of screens in de  
kozijnen, een afdak of aanbouw? Als de veranderingen passen in de  
plannen dan kunnen deze blijven. Maar het kan zijn dat ze tijdelijk weg 
moeten omdat de vakmensen anders hun werk niet goed kunnen doen. 
Een aanbouw of afdak aan uw gevel moet misschien tijdelijk weg omdat  
de vakmensen een steiger willen plaatsen. Als dit moet, haal dan de ver-
anderingen op tijd weg. Tijdens ons huisbezoek geven wij aan wat weg 
moet of wat kan blijven staan. Nadat het werk in uw woning klaar is, kunt 
u ze zelf weer terugplaatsen. U ontvangt hiervoor geen vergoeding. 

Huisdieren
U bent zelf verantwoordelijk voor uw huisdier(en). Mogen uw huisdie-
ren (bijvoorbeeld uw hond of kat) niet vrij in en uit lopen, dan kunt u ze 
het beste tijdelijk in een andere ruimte onderbrengen. Of u kunt op een 
andere plek oppas of onderdak regelen zodat ze niet weg kunnen lopen 
tijdens het werk. U kunt dit bespreken tijdens het huisbezoek. Voor de 
opvang van uw huisdier(en) ontvangt u geen vergoeding. Onze medewer-
kers zijn niet verantwoordelijk voor uw huisdieren.

 

Uw hulp ook nodig
Om het werk goed te kunnen  
doen, is ook uw hulp belangrijk. 
Wij moeten op de startdatum 
direct kunnen beginnen. Daarom 
verwachten wij dat u:
• De gevraagde voorbereidingen 

heeft gedaan.
• Thuis bent op de startdatum  

om de woning te openen.
• Afspraken maakt over de huis-

sleutel als u er niet bent. 
• Uw waardevolle en dierbare 

spullen opbergt en/of heeft  
afgedekt. U bent daar zelf  
verantwoordelijk voor.  
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WERKTIJDEN EN VAKANTIE
Tijdens het werk:

Onze vakmensen werken van maandag tot en met vrijdag van ongeveer 
7.30 tot 16.30 uur. Ze werken in een bepaalde volgorde en zijn in meer-
dere woningen tegelijk aan het werk. Dit betekent dat de vakmensen  
niet 8 uur per dag in uw woning bezig zijn. 
 
Tijdens het weekend, officiële feestdagen en vakanties wordt er niet  
gewerkt. Wij zorgen ervoor dat het werk tijdens vakanties, zoals met de 
bouwvak, goed afgerond is. 

De aannemer
Trebbe voert de werkzaamheden 
uit in uw woning. Het bedrijf scha-
kelt hiervoor ook andere bedrijven 
in. Bijvoorbeeld een installateur. 
Zij kunnen zich legitimeren. 
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Legitimatie
De vakmensen van Trebbe die in uw woning aan het werk zijn, kunt u herkennen aan hun werkkleding met het 
Trebbe-logo. Ook kunnen zij zich legitimeren. Vertrouwt u het niet, vraag dan naar legitimatie of bel of mail met 
onze woonconsulent Bianca Wolbers of uitvoerder Henri Crediet. 

Bouwplaats en veiligheid
Wij richten in uw woonomgeving ook een bouwplaats in. Hier staan voorzieningen, zoals een schaftwagen, een 
toiletunit en een afsluitbare container. De bouwplaats wordt zo ingericht dat alles zo min mogelijk ruimte in 
beslag neemt. 

De vaklieden parkeren hun busjes in uw straat. Ook rijdt er bouwverkeer door uw buurt. Denk aan vrachtwagens 
die materiaal komen leveren en/of spullen afvoeren. U kunt hier overlast door ervaren. Wij proberen overlast 
zoveel mogelijk te beperken en vinden het belangrijk dat uw woonomgeving opgeruimd en schoon is. Wij vragen 
u om begrip.

Ziet u rondslingerend materiaal of onveilige situaties? Of ervaart u overlast? Wij horen het graag! Bel of mail 
woonconsulent Bianca Wolbers.

PRAKTISCHE ZAKEN
Tijdens het werk:
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Regeling bij schade
Ondanks dat we zo voorzichtig mogelijk werken in uw woning kan er tij-
dens het werk schade ontstaan. U voorkomt schade zoveel mogelijk door 
uw spullen ergens anders op te slaan. Besluit u om uw spullen ergens 
anders op te slaan? Dan moet u dit ook doorgeven aan uw inboedelver-
zekeraar. 
Heeft u schade? Geef dit dan binnen 24 uur door aan woonconsulent 
Bianca Wolbers of uitvoeder Henri Crediet. Zij nemen de schade op. Zo 
nodig maken ze een rapport. Hiervan krijgt u een kopie. We handelen de 
schade zorgvuldig, redelijk en eerlijk af.

Wat wordt niet vergoed?
Schade die is ontstaan doordat wij uw zelf aangebrachte voorzieningen 
moeten weghalen om het werk goed te kunnen doen, valt niet onder deze 
schaderegeling. Ook schade aan eigendommen die u zelf veroorzaakt, 
wordt niet vergoed. 

Klachten
Het kan gebeuren dat u niet tevre-
den bent. Heeft u klachten?  
Bel of mail met woonconsulent  
Bianca Wolbers of uitvoerder Hen-
ri Crediet. Zij nemen uw klacht in 
behandeling en nemen dit op met 
SWZ. Nemen ze niet op? Spreek 
dan de voicemail in en zij bellen 
terug. Laat duidelijk uw naam en 
telefoonnummer achter. U klacht 
liever direct aan SWZ melden? Bel 
dan Twan Koenjer. 
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OPLEVERING VAN UW WONING
Na het werk:

Oplevering 
Als het werk in uw woning klaar is, vindt de oplevering plaats. Uitvoer-
der Henri Crediet kijkt of alle werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Dolf 
Wiekel, opzichter bij SWZ, zal het werk van Trebbe regelmatig controle-
ren en sluit af en toe aan bij de oplevering. Ook u bent hierbij aanwezig. 
Zijn er geen opleverpunten dan wordt het opleverformulier twee keer 
ondertekend. Is er iets niet goed of naar maatstaven van SWZ uitgevoerd, 
dan noteert Henri Crediet dat op het opleverformulier. Trebbe handelt de 
mogelijke opleverpunten zo spoedig mogelijk af. 
Als er opleverpunten zijn, komt uitvoerder Henri Crediet voor een tweede 
keer langs. Er zijn dan geen opleverpunten meer. Bij akkoord ondertekent 
u het opleverformulier. Uitvoeder Henri Crediet doet dit ook. Hiermee is 
uw woning opgeleverd. 

Veel woonplezier!
Het werk in uw woning zit er op. Wij hopen dat u tevreden bent met het 
eindresultaat. Wij bedanken u voor uw gastvrijheid en wensen u veel 
woonplezier toe in uw woning!
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• Vragen over het onderhoud en  
de verbetering in uw woning: 
Woonconsulent Bianca Wolbers 
088-259 03 05

• Vragen over woonzaken (zoals 
leefbaarheid, huurbemiddeling  
en reparatieverzoeken): 
Twan Koenjer 
038 468 01 90 

• Bij calamiteiten na 16.30 uur:  
088-374 61 70 

 

Belangrijke telefoonnummers


