Dit informatieblad is een uitgave van Ons Huis en bestemd voor
huurders van Ons Huis in Apeldoorn, Zutphen en Warnsveld.

Onderhoud in 2021
Waar gaan wij dit jaar voor u aan de slag? U leest het in dit overzicht. Met de
werkzaamheden zorgen we ervoor dat uw woning in goede staat blijft. Of ze
dragen bij aan het milieu of veiligheid. U kunt er in elk geval op rekenen dat we er
vol energie mee aan de slag gaan en we u voordat het werk start goed informeren.

U hoeft niet voor alle werkzaamheden thuis te blijven. Denk aan het
controleren van het dak. Op veel daken van woongebouwen verbeteren wij
dit jaar de valbeveiliging. We plaatsen bijvoorbeeld valankers en randen,
zodat mensen veilig op het dak kunnen werken als dat nodig is.
Noord

Ook goed om te weten: als wij de gasleidingen controleren, doen wij proeven

Noordoost

bij diverse woningen in de straat, maar niet bij allemaal. En als we de keuken
of badkamer controleren, kijken wij bij meerdere woningen in uw straat of
woongebouw naar de staat van de keuken of badkamer. Op basis daarvan

West

Oost

Centrum

beoordelen we of vervanging in de toekomst nodig is.
Voordat het werk start, ontvangt u van Ons Huis een brief met wat er precies
gaat gebeuren en welk bedrijf de opdracht uitvoert. In een aantal gevallen

Zuidsoost

organiseren wij een (online) informatiebijeenkomst.

Zuidwest

Heeft u vragen over het onderhoud aan uw woning? Neemt dan contact op
met Ons Huis. Wij helpen u graag!

Apeldoorn

Zuid

Kalverstraat

Apeldoorn
Stadsdeel Centrum
Van Galenstraat, Rustenburgstraat en
Sumatralaan
12 seniorenwoningen en 12 maisonettes
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
Havenpark, Korte Molenstraat en
Molenstraat-Centrum 5 t/m 49 (oneven)
41 eengezinswoningen
• Schilderen buitenkant voordeuren
Kalverstraat, Nieuwendijk e.o.
209 seniorenappartementen
• Aanpassen nisje
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
Kalverstraat 151 t/m 245 (oneven)
48 seniorenappartementen
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
• Liftonderhoud
• Controleren galerijvloeren
• Brandwerende maatregelen
Klompstraat 71 t/m 129 (oneven) en
Sprengenweg
47 appartementen
• Vervangen stalen trap
• Opknappen tuin
• Brandwerende maatregelen
Klompstraat
4 seniorenwoningen
• Vervangen groepenkast
Mariastraat
23 kamers
• Vervangen bitumen dakbedekking
platte daken (voor een deel)
• Vervangen vloerzeil keuken
• Vervangen bekleding dakkapellen
• Energiebesparende maatregelen
• Brandwerende maatregelen
• Schilderwerk

De Ruyterstraat

Seinbrugstraat

Molenstraat-Centrum
86 seniorenappartementen
• Liftonderhoud
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
• Rookmelders vervangen

Lekstraat e.o.
88 appartementen
• Vervangen voegwerk
• Coaten balkonvloeren
• Brandwerende maatregelen

Rustenburgstraat en De Ruyterstraat
55 appartementen
• Vervangen automatische deuropener
• Verbeteren valbeveiliging op daken
• Liftonderhoud

Seinbrug- en Rangeerstraat
20 seniorenwoningen
• Vervangen mechanische ventilatie

Vlijtsekade
11 appartementen
• Controleren dakbedekking platte daken
Wilhelmina Druckerstraat
50 kamers voor studenten
• Vervangen riool in kruipruimte (binnen)
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
• Brandwerende maatregelen
Wilhelmina Druckerstraat 188 (a t/m c)
190 (a t/m c), 192 (a t/m c) en 194 (a t/m f)
15 kamers
• Controleren dakbedekking platte daken
• Vervangen mechanische ventilatie
• Controleren balkonvloeren
• Brandwerende maatregelen

Stadsdeel Zuid
Duivenlaan
19 appartementen
• Opknappen tuin
• Vervangen warmtemeters
Eemstraat, Geulstraat, Lekstraat,
Maasstraat, Niers, Rijnstraat en
IJsselstraat
73 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Goeman Borgesiusstraat, Johan de
Wittstraat, Schimmelpenninckstraat, e.o.
101 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen

Spadelaan
63 seniorenappartementen
• Controleren dakbedekking platte daken
• Verbeteren valbeveiliging op dak
• Brandwerende maatregelen
Vliststraat
1 seniorenwoning
• Controleren dakbedekking platte daken

Stadsdeel Zuid-West
Aluminiumweg en Kobaltstraat
17 appartementen voor senioren en
8 maisonnettes
• Energiebesparende maatregelen
• Controleren dakbedekking platte daken
• Buitenschilderwerk
• Vervangen postkasten inclusief
intercomsysteem
• Vervangen lampen
• Vervangen diverse deuren
• Vervangen dilatatievoegen (voegen die
ervoor zorgen dat muren niet scheuren)
• Controle galerijvloeren
• Brandwerende maatregelen
De Haarhamer
33 seniorenappartementen
• Plaatsen buitenberging
• Brandwerende maatregelen
De Dorsvloer
1 eengezinswoning
• Rookmelders vervangen

Hoge Dries, Zichtweg, e.o.

De Sikkel
115 appartementen
• Vervangen warmtemeters
• Schoonmaken trappen, galerijen en
terrassen
• Vernieuwen bestrating
• Verbeteren valbeveiliging op dak
• Vervangen automatische deuropener
• Liftonderhoud
Dokter Piekemalaan
12 appartementen
• Vervangen cv-ketels
• Liftonderhoud
• Rookmelders vervangen
Graanhof
32 appartementen
• Schoonmaken gevelbekleding
• Verbeteren valbeveiliging op dak
• Aanpassen warmtemeters algemene
ruimten
Hoge Dries, Zichtweg, e.o.
82 eengezinswoningen, 57 maisonnettes,
18 seniorenwoningen
• Controle galerijvloeren
• Vervangen dakbedekking bergingen
• Vervangen dakgoten en regenpijpen
• Rookmelders plaatsen
Karnhuis, Deel, Bakhuis en Dorsvloer
40 appartementen
• Liftonderhoud
Ugchelsegrensweg
13 seniorenwoningen
• Rookmelders vervangen
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
Zichtweg
28 appartementen
• Liftonderhoud
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
• Brandwerende maatregelen

Hobbemalaan

Stadsdeel West
Aalbert Cuyplaan, Mauvestraat en
Rembrandtlaan
41 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Aquamarijnstraat, Diamantstraat, e.o.
15 seniorenwoningen
• Energiebesparende maatregelen
• Vervangen riool in kruipruimte
(voor een deel binnen en buiten)
• Vervangen regenpijpen
• Buitenschilderwerk
• Rookmelders plaatsen
Driehuizerweg
9 appartementen
• Rookmelders vervangen
Gardenierslaan en Koning Lodewijklaan
136 appartementen “Berkenhove”
• Vervangen automatische deuropener
• Vernieuwen schuifdeuren
George Hendrik Breitnerstraat
2 t/m 96 (even)
48 appartementen
• Brandwerende maatregelen
George Hendrik Breitnerstraat,
Hobbemalaan, Pieter de Hoochlaan, e.o.
71 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Hobbemalaan en Mauvestraat
48 t/m 190 (even)
96 appartementen
• Verbeteren valbeveiliging op dak
• Controleren dakbedekking platte daken
• Schoonmaken galerijen
Mauvestraat 1 t/m 119 (oneven)
60 appartementen
• Schoonmaken galerijen
• Brandwerende maatregelen

Einsteinlaan

Prins Willem-Alexanderlaan
52 appartementen
• Controleren dakbedekking platte daken
• Schoonmaken luifels
• Rookmelders vervangen

Stadsdeel Noord
Ampèrestraat, Celsiusstraat, Galvanistraat,
Reaumurstraat en Fahrenheitstraat
31 eengezinswoningen
• Schilderen voorgevel
Anklaarseweg e.o.
144 appartementen
• Schoonmaken galerijvloeren
Archimedesstraat 15 t/m 169 (oneven)
78 appartementen
• Het controleren en schoonmaken van de
bitumen dakbedekking van de garages
Boerhaavestraat, Einsteinlaan, Laan van
Kerschoten en Robert Kochstraat
46 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Kelvinstraat 8 t/m 36 (even)
15 seniorenwoningen
• Energiebesparende maatregelen
• Buitenschilderwerk
• Rookmelders plaatsen
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
Oude Zwolse- en Fluitersweg
15 eengezinswoningen
• Controleren platte daken
• Controleren dakpannen
• Rookmelders plaatsen
Termaaden
25 eengezinswoningen
• Energiebesparende maatregelen
• Buitenschilderwerk
• Vervangen dakramen
• Rookmelders plaatsen

Termaaden

Torricellistraat 2 t/m 26 (even),
Torricellistraat 21 t/m 31 (oneven),
Kelvinstraat 29 t/m 39 (oneven)
• Schoonmaken luifels en gemetselde
muren
• Schoonmaken gevelbekleding
• Vervangen dakgoten
Van Haeftenpark
8 appartementen
• Vernieuwen bestrating
• Brandwerende maatregelen

Stadsdeel Noord-Oost
(Zevenhuizen)
Akkerwinde, Dovenetel, Ereprijs en
Gentiaanstraat
65 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Boomblauwtje, Heideblauwtje en
Icarusblauwtje
99 eengezinswoningen
• Schoonmaken kunststof kozijnen
• Schoonmaken gevelbekleding en
dakranden
• Rookmelders vervangen
Boterbloem
48 appartementen
• Liftonderhoud
Calypsostraat
40 appartementen
• Liftonderhoud
• Brandwerende maatregelen
Kalmoesstraat
22 seniorenwoningen
• Rookmelders plaatsen
Laan van Zevenhuizen 255 t/m 319 (oneven)
33 seniorenappartementen “De Scala”
• Vervangen automatische deuropener
• Liftonderhoud

Lohengrinstraat

Lohengrinstraat
22 seniorenappartementen
• Vervangen automatische deuropener
• Verbeteren valbeveiliging op dak
• Vervangen vloerbedekking
• Liftonderhoud
• Afsluiten parkeerterrein
• Brandwerende maatregelen
Medea 2 t/m 100 (even) en Normastraat 1
t/m 99 (oneven)
100 appartementen “Nocturne en Prelude”
• Schilderen wit gestucte buitenmuren
• Herstellen galerijvloeren
• Rookmelders vervangen
Normastraat 221 t/m 293 (oneven)
34 appartementen
• Verbeteren valbeveiliging op dak
• Vernieuwen deuren hoofdingang
• Rookmelders vervangen
Norma- en Siegfriedstraat
3 eengezinswoningen
• Rookmelders vervangen
Sambastraat
42 eengezinswoningen
• Rookmelders vervangen
Troubadourstraat, Tannhauserstraat,
Toscastraat e.o.
203 eengezinswoningen
• Buitenschilderwerk
• Vervangen gevelbekleding
• Rookmelders plaatsen
Turandotstraat
30 appartementen
• Verbeteren valbeveiliging op dak
• Liftonderhoud
• Brandwerende maatregelen

Graanhof

Stadsdeel Oost
Anna Bijnsring, Marie Koenenstraat en
Veenhuizerweg
20 senioren- en 30 eengezinswoningen
• Vervangen luifels
• Energiebesparende maatregelen
• Gemetselde muren waterafstotend
maken (hydrofoberen)
• Vervangen vlizotrappen (voor een deel)
• Vervangen dakbedekking platte daken
• Vervangen dakgoten en regenpijpen
• Vervangen groepenkast
• Vervangen dilatatievoegen (voegen die
ervoor zorgen dat muren niet scheuren)
• Rookmelders plaatsen
Atlas- en Heliostraat
57 seniorenwoningen
• Buitenschilderwerk
• Vervangen groepenkast
• Energiebesparende maatregelen
• Rookmelders plaatsen
De Keerkring
34 appartementen
• Verbeteren valbeveiliging op dak
• Rookmelders vervangen
De Meerpaal
6 eengezinswoningen
• Vervangen buitenbergingen
Het Firmament, Waterlei, De Ontvangst,
Zonnewende
87 eengezinswoningen en appartementen
• Controle galerij- en balkonvloeren
Het Firmament, Waterlei, Zonnewende
47 eengezinswoningen
• Vervangen dakbedekking woningen en
bergingen
• Vervangen dakramen en lichtkoepels
Het Kasteel
33 eengezinswoningen en 2 atelierwoningen
• Buitenschilderwerk

Woudhuizerallee

Snijdersplaats

Oost- en Westkreek
20 appartementen
• Brandwerende maatregelen

Drapeniersdonk
10 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen

Woudhuizerallee
22 appartementen
• Controleren galerijvloeren
• Controleren dak van trappenhuizen
• Verbeteren valbeveiliging op dak
• Gemetselde muren van bergingen
waterafstotend maken (hydrofoberen)
• Vervangen dakgoot van bergingen

Gijsbrechtgaarde
50 appartementen
• Vervangen automatische deuropener
• Brandwerende maatregelen

Woudhuizerallee
26 eengezinswoningen
• Vervangen dakbedekking uitbouw
• Vervangen dakgoten

Stadsdeel Zuid-Oost
(De Maten)
Boekbinders-, Glazeniers-, Herbergiers-,
Touwslagers- en Schrijnwerkershorst
81 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Boekbindershorst en Schrijnwerkershorst
4 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Bouwmeesters-, Edelsmids-,
Goudsmids- en Zilversmidshoeve e.o.
55 eengezinswoningen
• Controleren platte daken
• Rookmelders plaatsen
Dorpersveld
149 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Dorpersveld en Schoutenveld
7 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen

Goudsmids-, Zilversmids- en
Edelsmidshoeve
4 seniorenwoningen
• Controleren platte daken
Houtsnijdershorst en Kleersnijdershorst
48 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Magistratenveld
26 eengezinswoningen en appartementen
• Vervangen dakramen
• Vervangen cv-ketels
Pottenbakkersdonk
45 eengezinswoningen
• Rookmelders plaatsen
Pottenbakkersdonk
1 seniorenwoning
• Rookmelders plaatsen
Schrijnwerkershorst e.o.
4 eengezinswoningen
• Dakgoten en regenpijpen vervangen
Schrijnwerkershorst
24 seniorenappartementen
• Liftonderhoud
Snijdersplaats
95 seniorenappartementen “Gildenhove”
• Vervangen automatische deuropener
• Vervangen dakventilatoren
• Schilderen algemene gangen (binnen)

Mariastraat

Wantsnijder- Parlevinker- en
Sluiswachtershoeve
89 eengezinswoningen
• Vervangen mechanische ventilatie
Wolwevershorst
30 maisonnettes en 20 seniorenwoningen
• Schoonmaken trapopgang met galerij
Zilversmidshoeve
34 eengezinswoningen
• Controleren dakbedekking platte daken

Zutphen
Beekstraat en Geweldigershoek
11 eengezinswoningen “Luthers Hofje”
• Opknappen tuin
• Vernieuwen bestrating
• Schoonmaken diverse onderdelen
Beekstraat
2 eengezinswoningen
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
Dieserstraat, Geweldigershoek
24 seniorenappartementen
• Controleren platte daken
• Liftonderhoud

Gaan wij in uw huis of
buurt aan de slag?
Dan volgen we - zolang dat nodig is de richtlijnen van het RIVM. Zo dragen
onze medewerkers een mondkapje en
houden minimaal 1,5 meter afstand.
We vragen u ook uw verantwoordelijkheid te nemen en dit te respecteren.

De Riperkamp

De Riperkamp
50 appartementen
• Schilderen binnenkant noodtrappenhuizen
• Vervangen automatische deuropener
• Verbeteren verlichting algemene berging
• Vervangen waterleidingen
Geweldigershoek
88 seniorenappartementen “St. Elisabeth”
• Vervangen automatische deuropener
• Dakwerkzaamheden
Hawkinsstraat
4 eengezinswoningen
• Rookmelders vervangen
Oudewand
5 appartementen
• Rookmelders vervangen
Spiegelstraat
4 appartementen
• Brandwerende maatregelen
Spoorstraat en Rosmolensteeg
2 appartementen
• Brandwerende maatregelen
• Vervangen cv-ketels (voor een deel)
IJsselkade en Kuiperstraat
57 appartementen
• Liftonderhoud

Warnsveld

Dorskamp

Bevrijdingslaan 26 en 28, Kremerskamp 3
t/m 20 (even/oneven), 22 t/m 40, 44 t/m 52
(even), Verzetslaan 6 t/m 14 (even), 9 t/m 23
(oneven)
48 eengezinswoningen
• Energiebesparende maatregelen
• Buitenschilderwerk
• Rookmelders plaatsen
Bevrijdingslaan 31 t/m 55 (oneven),
Dorskamp 1 t/m 33 (even en oneven),
35 en 37
48 eengezinswoningen
• Controleren keukens
Bevrijdingslaan 30 t/m 56 (even), 57 t/m 64
(even en oneven), 66 t/m 72 (even)
Dorskamp 34 t/m 38 (even), 39 t/m 49
(oneven), Hunnekink 1 t/m 12 (even en
oneven), 13 t/m 23 (oneven), ’t Spiker
1 t/m 31 (oneven)
68 eengezinswoningen
• Controleren keukens
• Energiebesparende maatregelen
• Vervangen dakpannen
• Vervangen dakramen
• Buitenschilderwerk
• Vervangen deuren
• Vervangen voegwerk
• Gemetselde muren waterafstotend maken
(hydrofoberen)
• Vervangen dakgoten en regenpijpen
• Rookmelders plaatsen
De Gaikhorst 1 t/m 175 (oneven)
84 eengezinswoningen
• Buitenschilderwerk
• Dakramen vervangen

Berkenlaan 1 t/m 6 (even en oneven),
Prunuslaan 6 t/m 16 (even)
12 eengezinswoningen
• Buitenschilderwerk

Waterloseweg 3, Postbus 24, 7300 A A Apeldoorn, T (055) 526 25 00
E info@onshuisapeldoorn.nl, I www.onshuisapeldoorn.nl

Rudolf Steinerlaan

De Timpe 2 t/m 36 (even)
18 appartementen
• Coaten betontrappen
• Rookmelders vervangen
Landweg 1 t/m 19A (oneven)
20 appartementen
• Vervangen mechanische ventilatie
• Controleren keukens
Rudolf Steinerlaan 55 t/m 121 (oneven)
34 appartementen
• Buitenschilderwerk
• Rookmelders vervangen

Meer informatie
Ons Huis informeert u graag over
het onderhoud aan uw woning.
Heeft u vragen of opmerkingen over
de informatie in deze uitgave neem
dan gerust contact op met Ons Huis
telefoonnummer (055) 526 25 00.
Informatie over Ons Huis kunt u
vinden op www.onshuisapeldoorn.nl
Uitgave januari 2021

