
Inloophuis gaat in juli open

Beste bewoner in buurt Meezenbroek, 

Als inwoner van Meezenbroek heeft u gehoord over de plannen 
voor het verbeteren van de woningen in uw wijk. 
We horen en begrijpen dat u nu al vragen heeft. Daarom gaan we 
in juli een inloophuis inrichten. Dat is een woning in uw eigen buurt 
waar wij een aantal keer per week aanwezig zullen zijn. Wij nodigen 
u uit om dan bij ons binnen te lopen en ons uw vragen te stellen. 

Openingstijden inloophuis Meezenbroek
Geopend vanaf half juli
Adres: Kasteellaan 59
Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur
Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur

Binnenkort is er een informatiebijeenkomst alleen voor de 
bewoners van Kasteellaan 53 t/m 79 (oneven huisnummers) 
en Kasteellaan 38 t/m 56 (even huisnummers). In deze 
bijeenkomst gaan wij de bewoners informeren over de aanstaande 
werkzaamheden. Alle andere bewoners krijgen later in het project 
ook een uitnodiging om naar een informatiebijeenkomst te komen. 
We begrijpen dat u benieuwd bent naar de plannen. Loop daarom 
straks eens binnen in ons inloophuis. Daar kunt u tekeningen van 
de woningen op de Kasteellaan bekijken en vragen stellen.

• Heeft u vragen? Bel dan met Jos of Mariëlle uit het projectteam 
• Of loop in juli binnen in het inloophuis
• Of kijk op de website  
 www.vinciowonen.nl/projecten/meezenbroek

Op de website staat ook een overzicht van de nieuwsbrieven die 
we versturen. Deze nieuwsbrieven sturen we ook per post.

Hoensbroek, 23 juni 2022

QR code naar project pagina 
op website



Ambassadeursoverleg
Inmiddels is er een 2e overleg geweest met de ambassadeurs uit 
Meezenbroek. In dit overleg is aangegeven dat er veel geruchten 
zijn. Op onze website en in onze nieuwsbrieven staat alle laatste 
en juiste informatie. Heeft u na het lezen nog een vraag, neem dan 
gerust contact met ons op.

Reparaties
U kunt reparatieverzoeken blijven melden via onze website
www.vinciowonen.nl of door ons te bellen via ons reparatie 
servicenummer: 045 – 522 32 88.
We blijven reparaties gewoon uitvoeren, ook gedurende dit project.

Klachten
Bent u niet tevreden over de uitvoering van een reparatie?  
Laat het ons gerust weten.

Contact 
Wij hopen dat wij u met deze brief voldoende op de hoogte  
hebben gesteld. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons:
 

Bezoekadres

Heisterberg 70

6431 JC Hoensbroek

Postadres

Postbus 40

6430 AA Hoensbroek

www.vinciowonen.nl

info@vinciowonen.nl

Telefoon 045 522 32 55

Mariëlle Smink
sociaal wijkbeheerder

m.smink@vinciowonen.nl
045 208 61 17

Jos Lemmens
projectleider vastgoed

j.lemmens@vinciowonen.nl
045 208 61 37


