
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Geachte bewoner(s), 
 
U ontvangt onze negende nieuwsbrief over het 
woningverbeteringsproject van uw woning. Met deze 
nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te 
informeren over de laatste werkzaamheden van het 
project.  

Nieuwe dakkapellen achterkant 
woningen en nieuwe badkamers 
We zijn gestart met het plaatsen van de nieuwe 
dakkapellen en badkamers. Dit werk loopt in 2022 nog 
even door. We gaan nu verder met de laatste negen 
woningen. Woont u in één van deze woningen? Dan 
krijgt u persoonlijk bericht over de planning van de 
uitvoerder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brief informatie zonnepanelen 
In september stuurden wij u een brief met informatie 
over het plaatsen van de zonnepanelen. Hierin stond op 
welke woningen wij zonnepanelen mogen plaatsen en 
op welke woningen dit niet mag. Dit heeft te maken met 
de aanwezigheid van de meervleermuis. De 
meervleermuis is een beschermde diersoort. Helaas 
hebben sommige mensen de brief per ongeluk niet 
ontvangen. Deze brief krijgt u binnenkort alsnog. Wij 
vinden het erg vervelend dat dit is gebeurd en bieden u 
onze excuses aan voor het ongemak. 

 

 
 
 
 
Zonnepanelen 
Vorig jaar zijn de zonnepanelen geplaatst bij de 
woningen waarbij dit mocht. Bij zonnig weer wekken de 
zonnepanelen de meeste energie op. Maar ook op een 
bewolkte dag wekken ze energie op. De zogenaamde 
omvormer maakt de stroom geschikt voor de woning. 
Deze omvormer hingen wij bij u op zolder. Wij adviseren 
u niks aan de instellingen te veranderen. Heeft u een 
storing? Neem dan contact op met Accolade. 
 

Wij melden uw zonnepanelen aan 
Uw zonnepanelen moeten aangemeld worden bij 
energieleveren.nl. Dit doen wij voor u. We hebben 
hiervoor een code nodig die op uw elektriciteitsmeter 
staat. Wij hebben deze code niet van alle woningen. 
Daarom komt er binnenkort een medewerker van Lont 
bij u langs. Hij vraagt u om de laatste zes tekens van uw 
elektriciteitsmeter. Hiermee kunnen wij uw 
zonnepanelen aanmelden. Dit is heel belangrijk. De 
netbeheerder heeft deze gegevens nodig om het 
elektriciteitsnet zo goed mogelijk te beheren.  
 

Coronamaatregelen 

Voor het uitvoeren van ons werk houden we vanwege 
het coronavirus rekening met een aantal zaken: 
 
Vaklieden en bewoners niet in dezelfde ruimte 
Zijn onze vaklieden in uw woning aan het werk? Dan 
‘mag’ de bewoner niet in dezelfde ruimte zijn als onze 
vaklieden. Dit betekent dat als de vaklieden 
bijvoorbeeld in de woonkamer de ramen vervangen, wij 
u vragen of u naar een andere ruimte in uw woning wilt 
gaan.  Wanneer dit niet mogelijk is, moeten de bewoner 
en vaklieden altijd anderhalve meter afstand bewaren. 
Ook moet u de woonkamer goed ventileren. Alle 
werkzaamheden voeren wij uit volgens de richtlijnen 
van het RIVM. 
Wij vragen u 
allemaal om zich 
ook aan deze 
maatregelen te 
houden.  
 
 
 

Nieuwsbrief 9, januari 2022 
Woningverbetering  
Willem de Zwijgerstraat Sneek 

  
 



 

 

 
 
 

                                                                                      

Onderteken vooraf de akkoordverklaring 
Voordat wij met het werk beginnen, vraagt de 
uitvoerder of u een akkoordverklaringsformulier wilt 
ondertekenen. Hiermee verklaart u dat u akkoord gaat 
met de werkzaamheden die wij uitvoeren volgens de 
richtlijnen van het RIVM. 
 

Enquête huurdersvereniging-Accolade 
Na afronding van de werkzaamheden krijgt u een 
enquête van de Huurdersvereniging Sneek. Wilt u deze 
invullen met uw op- en of aanmerkingen? Voor 
volgende projecten kunnen wij dan rekening houden 
met eventuele verbeterpunten. Heeft u hierbij hulp 
nodig? Neemt u dan contact op met de 
Huurdersvereniging Sneek of de medewerkers van 
Accolade. 
 

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 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  
 

Accolade 

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met 

Esther Hoekstra van Accolade.  Medewerker Wijken en 

Buurten. 

  

Esther Hoekstra          
T. (0513) 433 633                       
E. EHoekstra@Accolade.nl      
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