Nummer 9, oktober 2020
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Planning
• Controle energielabels

Voor u ligt de negende nieuwsbrief over het
groot onderhoud en het verduurzamen van
uw huis aan De Wimme of De Hilde in
Brummen.

Het dak zit er weer op!
Direct na de zomervakantie zijn de
werkzaamheden gelijk weer in volle vaart van
start gegaan. Gelukkig was het de eerste
weken na de vakantie nog prachtig weer en
alle werkzaamheden aan het dak zijn klaar!

Woont u aan de Wimme 16 t/m 2?
De komende weken worden de kozijnen
vervangen. Zorgt u ervoor dat er genoeg
ruimte is bij de diverse ramen? Eind november
kan alles klaar zijn en wordt er opgeleverd. De
uitvoerder stemt zelf met u af wanneer ze bij
u aan het werk gaan.
Soms zijn er wat tegenslagen of het weer
werkt even niet mee. Dit zorgt ervoor dat de
planning wordt aangepast. De aannemer
overlegt altijd met u wanneer de planning
verandert. Zoals het er nu naar uitziet zijn alle
werkzaamheden vóór eind november klaar.

Planning
Woont u aan De Hilde?
De huizen aan De Hilde zijn klaar. Voor een 1e
oplevering is Bram de uitvoerder al bij u
geweest. Eventuele opleverpunten worden zo
snel mogelijk opgepakt. In de eerste week van
december volgt de eindoplevering waar
Veluwonen bij aanwezig is.
Woont u aan de Wimme 32 t/m 18?
U heeft mooie nieuwe kozijnen gekregen. De
laatste werkzaamheden aan uw woning
worden nog uitgevoerd zoals het aanbrengen
van de vloerisolatie.
Vanaf 2 november komt de uitvoerder een 1e
vooroplevering doen.

Controle energielabel
Als uw huis is opgeleverd dan moet er nog een
controle van het energielabel plaatsvinden.
Deze controle wordt gedaan door de firma
NIBAG. U ontvangt van hen een brief met een
datum waarop ze bij u langskomen.

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

Achterpad de Wimme
Het achterpad van de huizen aan de Wimme
32 t/m 2 zal opnieuw gelegd worden. Firma
van de Horst gaat deze werkzaamheden
uitvoeren vanaf maandag 30 november. Ze
beginnen achter nummer 32. Zij zijn ongeveer
anderhalve week bezig.

Henk Sloot, projectleider

Veluwonen komt alleen bij u thuis, wanneer
dat echt noodzakelijk is en wij dragen een
mondkapje. Verder vragen wij u ook om de
anderhalve meter afstand aan te houden.
Laten we elkaar hieraan helpen herinneren.
Zoals u gewend bent, zijn wij goed telefonisch,
via app of mail bereikbaar.
Op maandag t/m donderdag kunt u Herma
tijdens kantooruren bellen op
telefoonnummer:
06 - 237 202 39.
Spreek gerust de voicemail in, als ze niet
opneemt. Ze belt u altijd terug. Natuurlijk mag
u ook mailen: wimmehilde@veluwonen.nl

Blijf gezond!

Bereikbaarheid in Coronatijd
De maatregelen om het Coronavirus te
bestrijden zijn door het kabinet weer
aangescherpt. Op de werkvloer, bij de
aannemer en bij Veluwonen zijn de
protocollen hierop aangepast. Gelukkig
kunnen de werkzaamheden doorgaan.

