
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Geachte bewoner(s), 
 

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets van ons heeft 

gehoord. De werkzaamheden lagen een aantal 

maanden stil door de aanwezigheid van de 

meervleermuis. In deze nieuwsbrief informeren wij u 

over het vervolg van het werk en de planning hiervan.  

Meervleermuis 

Het kraamseizoen van de meervleermuis is nu voorbij. 

Wij mogen nu de woningen ongeschikt maken voor de 

meervleermuis. Wij zetten de openingen in de 

woningen waar de meervleermuizen naar binnen 

kunnen komen op een speciale manier dicht. Dit 

betekent dat de vleermuis nog wel naar buiten kan 

vliegen, maar niet meer naar binnen. Zo kunnen wij ons 

werk uitvoeren, zonder dat dit schadelijk is voor de 

vleermuizen. Vanaf maandag 13 september zet het 

bedrijf Unitura de woningen dicht. Zij zijn hierin 

gespecialiseerd. Dit gebeurt aan de buitenkant van uw 

woning. Dit werk duurt ongeveer één week. 

Uitgestelde (buiten)werkzaamheden 
De werkzaamheden die wij nog gaan uitvoeren zijn: 

- Het isoleren en bekleden van de bestaande 
dakkappelen. 

- Het voeg- en metselwerk herstellen bij  
blok 3, 4, 5, 6. 

- Het plaatsen van de nieuwe dakkapellen op de 
achterkant van de woningen (12 woningen). 

- Realiseren nieuwe badkamers (12 woningen). 
- Het plaatsen van zonnepanelen. 

 

 
 
 
 

 
 
Isoleren en bekleden bestaande 
dakkapellen 
Vanaf maandag 27 september voeren we het werk uit 
aan de woningen met een dakkapel aan de voorkant. 
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren plaatsen 
we rolsteigers. Woont u in één van deze woningen? Dan 
krijgt u vooraf bericht van onze uitvoerder over wanneer 
uw woning aan de beurt is.  
 

Herstellen voeg- en metselwerk 
Vanaf maandag 1 november herstellen we het voeg- en 
metselwerk bij de blokken 3, 4, 5 en 6. Deze 
werkzaamheden doen we aan de buitenkant van uw 
woning plaats. U heeft wel enige (geluids)overlast 
hiervan. Hieronder vindt u een kaartje waarop de 
blokken aangeven staan.  

 

Nieuwe dakkapellen achterkant 
woningen en nieuwe badkamers 
Ook het werk aan de dakkapellen van twaalf woningen 
kan van start gaan! In deze woningen plaatsen we ook 
nieuwe badkamers. We maken hiervoor een aparte 
planning. Woont u in één van deze woningen? Dan krijgt 
u persoonlijk bericht over de planning. We verwachten 
dit werk in het 4e kwartaal van dit jaar uit te voeren. 
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Zonnepanelen 
Ook de zonnepanelen 
konden we nog niet 
plaatsen door de 
meervleermuis. Daarnaast 
heeft de Provincie Fryslân 
niet voor alle woningen 
waar zonnepanelen op 
geplaatst zouden worden 
goedkeuring gegeven. Een 
deel van de woningen krijgt 
wel zonnepanelen, maar 
ook een deel niet. U 
ontvangt hier een aparte 
brief over van Accolade. 
 

Steegverlichting 
In de stegen laten we in het najaar buitenverlichting 
plaatsen. Deze verlichting werkt op zonne-energie en 
heeft een bewegingssensor. Bij beweging, in schemer en 
donker, gaat het licht aan.   

 
Meer groen in uw straat 
Een onderdeel van het buurtmakersproject is meer 
groen in de straat. Accolade, de gemeente en het 
Wijkplatform willen dit graag samen met u als bewoner 
aanpakken. Heeft u hier ideeën over? En wilt u hier 
graag over meepraten? Meld u dan aan bij Esther 
Hoekstra of Luuk van der Wal van Accolade. Hun 
gegevens staan in deze nieuwsbrief.  
 

Verkeersmeting  
De gemeente heeft een 2e verkeersmeting gedaan in de 
Willem de Zwijgerstraat. Dit omdat er klachten waren 
over dat er nog steeds te hard gereden wordt. De 
gemeente deelt de resultaten nog met de betrokken 
bewoners.   
 

Bouwplaatsinrichting 
Vanaf oktober richten we een bouwplaats in op het 
parkeerterrein bij de Johan Mauritsstraat. Dit is op 
dezelfde plek als waar de bouwplaats de vorige keer 
stond.   

 
 
 

 

Heeft u vragen?  
Belt u dan gerust met de uitvoerder of 

bewonersconsulente van Lont.  Voor technische vragen 

over de uitvoering van het werk neemt u contact op 

met John Ruizendaal, de uitvoerder van Lont.  

T. (0518) 729 132  E. j.ruizendaal@lont.nl 

 
Heeft u naar aanleiding 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 

 

Accolade 

Wilt u zich aanmelden voor meer groen in de straat? 

Neem dan contact op met Luuk van der Wal of Esther 

Hoekstra van Accolade. Medewerkers Wijken en 

Buurten. 

  

Esther Hoekstra         Luuk van der Wal 
T. (0513) 433 633                      T. (0513) 433 666 
E. EHoekstra@Accolade.nl      LvanderWal@Accolade.nl 
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