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Beste toekomstige bewoners van project fase 8/9 Steenbrugge,    

 

Hierbij sturen wij jullie de derde Nieuwsbrief met in deze nieuwsbrief informatie over de huidige corona-

situatie en de bewonerscommissie Steenbrugge. 

 

Het coronavirus grijpt nu ook in Nederland verder om zich heen. Omdat de veiligheid en de gezondheid 

van onze medewerkers, kopers, co-makers en leveranciers bij ons voorop staan, hebben we een aantal 

maatregelen genomen. Hierbij volgen we het landelijk beleid. Vanzelfsprekend houden we de berichten 

nauwlettend in de gaten voor het geval de maatregelen verder worden aangescherpt.  

Onze maatregelen 

Kantoormedewerkers werken thuis 

Medewerkers die vanuit huis kunnen werken, werken thuis. Onze collega’s die op de bouwplaatsen 

werken, zetten hun werkzaamheden voort. Ervaren zij echter milde klachten, zoals neusverkoudheid, 

koorts, hoesten en last van de luchtwegen, dan blijven zij thuis.  

Tijdelijk geen bijeenkomsten 

Van Wijnen annuleert (deelname aan) alle bijeenkomsten en events tot en met ten minste 1 juni 2020. 

Dit betekent dat de geplande kopersbijeenkomst vóór start van de bouw ook geen doorgang zal vinden.  

Fysieke bezoeken beperken tot minimum 

Wij leggen zo min mogelijk bezoeken af en ontvangen zo min mogelijk bezoek. Voor overleggen wordt 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van technische (online) middelen.  

Wat betekent dit voor u? 

Contact via mail/telefoon 

Onze woonconsulent Menno werkt thuis en is het beste bereikbaar via de mail 

m.nijwening@vanwijnen.nl of mobiel op 06-13347852. Wij doen er alles aan u zo snel mogelijk en 
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volgens afspraak van dienst te zijn. Echter kan het zijn dat hierin vertraging ontstaat door de bij ons 

en/of bij onze samenwerkingspartners getroffen maatregelen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

In de werkvoorbereiding wordt nog volop thuis gewerkt 

De bouwvoorbereiding wordt door onze medewerkers tot op heden vanuit huis voort gezet. We zijn 

derhalve nog steeds voornemens te starten met de bouwwerkzaamheden in de maand mei 2020. 

Gelet op de corona-situatie moet Van Wijnen aan het voorgaande een belangrijk 

voorbehoud  toevoegen. Hoewel Van Wijnen er alles aan doet om het bouwproces voort te laten gaan, 

kan het zijn dat door overheidsmaatregelen de werkzaamheden van Van Wijnen bemoeilijkt, vertraagd 

of onmogelijk worden. In dat geval zullen wij u hierover uiteraard informeren.  

Houd ook onze corona update op onze website in de gaten https://www.vanwijnen.nl/actueel/van-

wijnen-maatregelen-coronavirus/  

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en wensen u uiteraard alle sterkte en gezondheid komende 

tijd. 

Bewonerscommissie Steenbrugge 

In de wijk Steenbrugge is inmiddels een Bewonerscommissie Steenbrugge actief. Wij zijn door hun 

benaderd om deze Bewonerscommissie bij u onder de aandacht te brengen. Als bijlage sturen wij u 

derhalve een bericht namens deze Bewonerscommissie. Voor de duidelijkheid wil ik wel aangeven dat  

wij als Van Wijnen hier verder helemaal buiten staan. Voor vragen kunt u terecht bij de 

Bewonerscommissie zelf. De contactgegevens (e-mailadres) staat in de losse bijlage bij deze 

nieuwsbrief.  

We willen graag afsluiten met een paasgroet. 

 

 

 

Van Wijnen Oost 

Team Woonconsulentie  
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