
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Geachte bewoner(s), 
 
Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief over het 
woningverbeteringsproject van uw woning.  
 

Meervleermuis 
Wij zijn nog steeds in gesprek met de Provincie over 
de aanwezigheid van de meervleermuis. Dit is een 
beschermde diersoort. Volgens de wet 
Natuurbescherming mogen we dan niet zomaar aan 
het werk. Dit zorgt voor de vertraging van de 
werkzaamheden. Zoals het nu lijkt kunnen we rond 
oktober weer verder met de werkzaamheden. Dit is 
nog wel onder voorbehoud! Wij hebben in ieder 
geval goede hoop dat we met de Provincie tot een 
passende oplossing komen. Hieronder vindt u nog 
even een overzicht van het uitgestelde werk:  
 

- Het isoleren en bekleden van de bestaande 
dakkappelen. 

- Het plaatsen van de nieuwe dakkapellen. 
- Het plaatsen van zonnepanelen. 
- Het voeg- en metselwerk herstellen bij blok  

3, 4, 5, 6) 
- Vervangen van de badkamers. 

 
We vragen de bewoners die kozen voor een nieuwe 
dakkapel aan de achterkant van de woning om 
geduld. We mogen dit werk nog steeds niet 
uitvoeren. Dit betekent ook dat we de badkamers in 
deze woning nog niet kunnen vernieuwen. We 
hopen dat we dit werk rond oktober inderdaad 
kunnen uitvoeren. 

 
Buitenverlichting stegen 
In de stegen komt nieuwe buitenverlichting. Deze 
verlichting werkt op zonne-energie. Het heeft een 
bewegingssensor waardoor hij bij beweging, in 
schemer en donker, aan gaat. De steegverlichting 
brengen we na de zomervakantie aan. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog 
vragen? Of zijn er andere zaken die u wilt 
bespreken? Neem dan contact op met Marsha van 
Bijleveld, bewonersconsulente. 
 

 
T. (0518) 729 138  E. m.vanbijleveld@lont.nl  
 

Lont: 
De Wissel 19 Sint Annaparochie T. (0518)  409 393 
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