
Nieuwsbrief 
Rubensstraat Deventer 

    
December 2022 - Blok C wordt al grotendeels bewoond, in Blok B wordt druk geklust en binnenkort volgt de 
sleuteloverdracht voor Blok A. Tijd voor een update! 

 
  

Woningwijzer/ Handleidingen         
Er wordt nog af en toe gevraagd naar handleidingen van 
de installaties in de woningen. Deze zijn terug te vinden 
op onze website onder huurdersinformatie en via de 
laatste pagina van de digitale versie van de 
woningwijzer. Op 6 oktober heb je de digitale versie van 
de woningwijzer per mail ontvangen en bij de 
sleuteluitgifte de papieren versie.   
 
Spreekuur 
De eerste weken na de oplevering zijn er begrijpelijk veel 
vragen. Daarvoor komen we graag naar je toe.   
Na de opleveringen van Blok C en Blok B hebben we in 
beide gebouwen twee keer een spreekuur gehouden. Dit 
organiseren we voor Blok A opnieuw. 
 
Op donderdag 15 december zitten we van 13:30 tot 
14:00 uur beneden in de hal van Blok A bij het bankje. 
Daarnaast zitten we ook donderdag 22 december van 
09:30 tot 10:00 uur, op dezelfde plek. Zit er niemand? 
Dan zijn we waarschijnlijk even met iemand meegelopen 
naar de woning en komen we snel terug. De tijden staan 
ook op het mededelingenbord. Heb je dringende vragen 
die niet kunnen wachten, bel ons dan op 0570-614540.  
 
Deurdrangers 
De deurdrangers van de algemene deuren zijn opnieuw 
afgesteld. Deze blijven nu iets langer open staan voor ze 
weer dicht vallen. Wij doen nogmaals de dringende 
oproep om de deurdrangers bij de algemene 
toegangsdeuren NIET te blokkeren. De deurdrangers 
gaan hierdoor kapot. In de mededelingenkast staat hoe 
je de deuren tijdelijk open kunt zetten.    
 
Opleverpunten na 16 december 
In de vorige nieuwsbrief beschreven we hoe je 
opleverpunten aan kunt aangeven bij Dura Vermeer tot 
16 december. Een aantal bewoners uit Blok A maakt zich 
zorgen over de datum van 16 december omdat zij dan 
nog maar net de sleutel hebben. Na 16 december is het 
uiteraard nog steeds mogelijk om opleverpunten door te 
geven. Dit zal echter op dat moment op een andere 
manier worden georganiseerd omdat Dura Vermeer dan 
niet meer fysiek op het terrein aanwezig is.  
 
 
 
 

Hoe de opleverpunten daarna kunnen worden gemeld 
komen we vóór 16 december en bij de sleuteloverdracht op 
terug.   

 
Afval 
Iedere huurder is zelf verantwoordelijk voor het afvoeren 
van afval. Huishoudelijk afval kan in de ondergrondse 
containers in de omgeving van de appartementen. Ander 
afval kan naar het recycleplein aan de Westfalenstraat 5 in 
Deventer worden gebracht.   
 

Verhuispas  
Als verhuizer binnen de gemeente Deventer kun je 
gebruikmaken van de verhuispas. Met de verhuispas kun je 
gratis 100 kilogram grofvuil extra wegbrengen. Haal de 
verhuispas op bij de portier van het Recycleplein aan de 
Westfalenstraat. Doe dit voordat je de weegbrug oprijdt. 
Hierbij laat je het huurcontract zien. Daarnaast neemt je 
een legitimatiebewijs mee. De verhuispas kun je alleen 
afhalen in het jaar waarin het huurcontract is getekend 
(2022).  
  
Containers  
Eigen Bouw heeft als service een bouwafvalcontainer 
geplaatst bij de Rubensstraat. De container is alleen 
bedoeld voor (klein) bouwafval dat overblijft na het klussen. 
Als de container vol is wordt deze binnen twee werkdagen 
geleegd. Het is niet toegestaan om afval naast de 
container te zetten.   
 
Klussen  
Een nieuwbouwwoning is kaal, dus er zal geklust moeten 
worden om de woning aan te kleden. Dit gaat vaak gepaard 
met boor- en timmergeluiden. Het scheelt dat iedereen nu 
tegelijkertijd aan het klussen is, dat zorgt voor meer begrip. 
Ondanks dit het wel fijn wanneer er rekening met elkaar 
wordt gehouden. Als je bijvoorbeeld weet dat de buren er al 
wonen en je gaat een grote klus doen die gepaard gaat met 
veel lawaai, meld dit dan even bij de buren. Maar ook door 
niet te klussen tussen 21:00 ’s avonds en 8:00 ’s ochtends. 
Heb je zelf last van de buren? Ga dan met de buren in 
gesprek over de klustijden.  
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Foto’s binnenzijde voor social media  
Wij willen graag foto’s van de binnenkant van de appartementen aan de Rubensstraat om te laten zien op  
onze website en social media. Zo kunnen we eventuele toekomstige huurders een beter beeld geven.  
Ben jij trots op de inrichting van je woning en mag iedereen dit zien? Stuur jouw foto dan naar info@eigenbouw.nl.  
Alvast bedankt!  
 
Open huis 3 december  
Op zaterdag 3 december van 10:00 tot 12:00 uur houden we open huis in Blok A op de begane grond en bovenste etage 
voor alle omwonenden en geïnteresseerden in de Rubensstraat. Ken je nog iemand die graag een kijkje binnen wil 
nemen? Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd!  
  
Meterstanden Ennatuurlijk 
Voorafgaand aan de sleuteloplevering nemen wij de meterstanden op van elektra, warmetenet en water. De 
meterstanden noteren we in het Woning Aanvaarding Rapport (WAR). De WAR ontvang je na de sleuteloplevering in een 
aparte mail. Van één van de huurders begrepen wij dat Ennatuurlijk niet van dezelfde meterstand uit is gegaan op de 
startdatum van het contract t.o.v. de meterstand die wij hebben genoteerd in de WAR. Wij vragen je dit daarom zelf goed 
na te kijken. Wanneer de meterstand niet klopt, neem dan tijdens werkdagen contact op met Ennatuurlijk; per 
mail: klantenservice@ennatuurlijk.nl, per telefoon: 085-2734567, of per Whatsapp: 06 11 46 11 51. 
 
Voortgang bewonerscommissie  
In januari gaan we in overleg met de bewonerscommissie over het toekomstige schoonmaakprogramma na de 
opleverfase.   
 
Wil je lid worden van de bewonerscommissie? Mail dan naar bcrubensstraat@gmail.com.  
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat er afgelopen zomer een bewonerscommissie is samengesteld. Zij stellen zich 
graag aan je voor:  

 
Wilfried Brouwer, voorzitter  
Goedendag medebewoners van de 
prachtige nieuwbouw aan de 
Rubenstraat.  
Mijn naam is Wilfried Brouwer en ben 
gekozen tot voorzitter van de 
bewonerscommissie van de 
Rubenstraat.  
De reden dat ik mij opgegeven heb 
voor de bewonerscommissie is dat ik 
graag een bijdrage wil leveren aan de 
leefbaarheid van het complex en de 
omgeving van het complex.  
Ook vind ik het belangrijk om goed 
contact te onderhouden met de 
verhuurder en met hem zaken te 
bespreken die ons allemaal aangaan 
zoals bijvoorbeeld de servicekosten 
tuinonderhoud en zaken die bijdragen 
aan een fijn woonklimaat.  
In het verleden ben ik als vrijwilliger 
jarenlang betrokken geweest bij de 
Huurdersverenging Deventer en heb 
daar vele jaren de voorzitter mogen 
zijn.  
Als huurder van Eigenbouw vind ik het 
belangrijk een steentje bij te dragen aan de leefomgeving van de Rubenstraat, en de bewoners van Eigenbouw.  
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Gert Jan Wagenvoort, penningmeester  
Hallo allemaal, ik ben Gert Jan Wagenvoort, 58 jaar, vrijgezel. Geboren en getogen in Deventer, nu al  
34 jaar woonachtig en werkzaam in Amsterdam en nu dus terug naar mijn geboortestad.  
Ik werk als projectadministrateur bij een woningcorporatie in Amsterdam.  
Ga regelmatig naar het theater (cabaret) en lees graag. Via de bewonerscommissie wil ik me inzetten voor een prettige, 
schone en veilige leefomgeving.  
 
Annelies Lok, secretariaat  
Hallo allemaal, mijn naam is Annelies Lok, gepensioneerd en altijd werkzaam geweest in de reiswereld.  
Mijn hobby’s zijn handwerken (quilten, kantklossen), lezen en tennissen.  
Waarom de bewonerscommissie? Omdat ik graag nieuwe mensen wil leren kennen en betrokken wil zijn bij  
het wel en wee van onze prachtige appartementen. En dat doe ik ook door mijn steentje bij te dragen met mijn  
rol in het secretariaat. 
 
Wendy Molenkamp, lid  
Mijn naam is Wendy Molenkamp, 51 jaar, en samen met kat Suus kom ik te wonen in blok A.  
Ik draag graag m’n steentje bij aan de bewonerscommissie Rubensstraat, omdat ik het leuk vind om dingen  
te regelen, op te lossen en te organiseren. Ook is het leuke manier om medebewoners op een andere manier  
dan alleen buren te leren kennen en iets te kunnen betekenen voor onze 3 mooie gebouwen. 
 
Gerard Kers, lid  
Mijn naam is Gerard Kers en geboren op 10-02-1965 te Deventer. Ik wil graag onderdeel uitmaken van de 
bewonerscommissie omdat ik graag betrokken wil zijn bij alles wat te maken heeft met een prettige leef / woon 
omgeving. Gezien mijn huidige functie als projectmanager Telecom denk ik hier een goede invulling aan te kunnen geven. 
Tevens spreekt het me aan om namens de bewoners de belangen te vertegenwoordigen samen met de overige 
bestuursleden.  
  
Theo Hubers, lid  
Ik ben Theo Hubers en kom in blok B te wonen. Bij de sleutel uitreiking gehoord dat blok B matig vertegenwoordigd is. 
Ben gepensioneerd, tennis en ben stadsgids. In een ver verleden heb ik wiskunde gestudeerd. Het zal moeten blijken of 
dit werk bij mij past.  
  
Harry Talens, lid  
Mijn naam is Harry Talens. Ik ben gepensioneerd, na een carrière van 45  jaar als leerkracht in het basisonderwijs. In 
februari van dit jaar mochten wij ons appartement aan de Rubensstraat kiezen. We realiseerden ons dat wij t.z.t. samen 
met alle anderen in ons complex, een nieuwe start zouden gaan maken.  
Omdat alles nieuw is, de woning, de woonomgeving evenals de buren, leek het mij goed om via de bewonerscommissie 
wat nauwer betrokken te zijn bij het "vormgeven" van die nieuwe woonomgeving. Ik vind het leuk om hierover mee te 
denken en te praten. De bewonerscommissie is hiervoor een goede manier gebleken.  
  
Remco Moelard, lid  
Ik ben Remco, (bijna) 29 jaar oud.  Ik kom oorspronkelijk uit Almelo en werk hier in Deventer, vandaar dat ik heb 
besloten te verhuizen naar Deventer.  Ik heb besloten bij de bewonerscommissie te gaan omdat ik denk dat input van 
jongeren ook belangrijk is!  
  
Michel Scheper, lid  
Aangenaam, ik ben Michel!  
Als lid van de bewonerscommissie wil ik graag een stem zijn voor bewoners.   
Op die manier hoop ik bij te kunnen dragen aan een fijne woonomgeving.  
Ik ben werkzaam als maatwerk-consultant bij een softwarebedrijf.  
Wie weet tot snel!  
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Maikel Niks, lid  
Ik ben Maikel Niks, een  Sr. Software Engineer / Consultant uit de omgeving. Ik ben 30 jaar en woon sinds de 
sleuteloverdracht weer in het mooie Deventer.  
Ik ben bestuurslid bij een lokale sportvereniging en probeer actief een sportpark aan te leggen in Deventer om de  
lokale omgeving meer te bieden. Ook ben ik graag betrokken bij de bewonerscommissie. Graag wil ik mijn steentje 
bijdragen om onze mooie wijk, leuk, prettig en sfeervol te houden. Dat doe ik dan graag met jullie! 
 
Otto van Huffelen, lid  
Ik ben Otto van Huffelen, 71 jaar oud.  
Ik ben 17 jaar lang (financieel) ambtenaar geweest, de meeste tijd in Twello bij de gemeente Voorst.  
In januari 1991 ben ik samen met mijn vrouw Janny ondernemer geworden. We zijn samen in de  
Nieuwstraat tegenover het Gilde Hotel “De Natuurwinkel” gestart en zijn boven de winkel gaan wonen.  
Een supermarkt met alleen maar biologische producten.   
 
We groeiden hier uit ons jasje en zijn in het jaar 2000 verhuisd met de winkel naar een pand in de Smedenstraat (de 
huidige EKO Plaza). In 2007 verkochten we de winkel omdat onze kinderen andere plannen hadden.   
Ik moest 10 jaar overbruggen naar mijn pensioen en heb in die tijd diverse hobby’s  en vrijwilligersactiviteiten opgepakt.   
Heel veel tijd stop ik onder meer in bridgen (minimaal 3 dagdelen per week) en in mijn coördinator schap van de 
Werkgroep Struikelstenen Deventer. (Zie: https://www.struikelstenen-deventer.nl/). 

 
Onze woning boven de “oude winkel” aan de Nieuwstraat  (nu Toko Kim Lan) werd ons veel te groot. Vandaar dat we nu 
verhuizen naar een mooi appartement aan de Rubenstraat.  
Graag doe ik mee in de Bewonerscommissie Rubenstraat.  
Hoewel ik laat ben ingestroomd heb ik wel het idee dat het materieel wel heel goed zit in onze appartementen, hoewel er 
natuurlijk vast nog wel een en ander te verbeteren is.  
Het sociale aspect spreekt mij erg aan; ik vind het belangrijk om met zijn allen een prettige sfeer en fijne woonomgeving 
in de 3 blokken te hebben.  
 

 
 

 

 
Wist je dat alle informatie over de Rubensstraat te vinden is op de projectpagina op onze website?  
Ga naar www.eigenbouw.nl/rubensstraat !  
 
Heb je een vraag en staat op onze site niet het antwoord? Bel ons dan op 0570-614540 of stuur een mail naar 
info@eigenbouw.nl. Een bezoek brengen aan ons kantoor aan Karveel 4 in Deventer mag natuurlijk ook. 
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