
 

 

  

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over het groot 

onderhoud van uw huis aan de Domineeskamp in Hall. 

In deze nieuwsbrief vertellen we u wat de stand van 

zaken is op dit moment. 

 

Terugblik informatieavond 
Op 4 maart hebben we u ontmoet tijdens de 

informatieavond in zaal de Wheme in Hall. Tijdens deze 

bijeenkomst hebben we informatie gegeven over de 

werkzaamheden en over de gevolgen ervan voor de 

bewoners. Het was een zeer prettige bijeenkomst. We 

zijn blij dat veel bewoners aanwezig waren. Bedankt 

voor uw komst! 

 

In de bijlage treft u een verslag van de avond. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onderzoeksfase 
Rik Klaasen (projectleider) heeft u tijdens de 

informatieavond verteld dat wij nu in de 

onderzoeksfase zitten. Dit houdt in dat het werk pas  

start na goedkeuring van de Raad van Commissarissen 

van Veluwonen. Ook moeten we nog wachten tot de 

ontheffingen en vergunningen van de gemeente binnen 

zijn en de aanbesteding met de aannemer is afgerond. 

 

Instemmingstraject 
Het is van groot belang dat u als bewoner achter onze 

plannen staat. Natuurlijk hopen we dat u enthousiast 

bent over de verbeteringen aan uw huis.  

 

Veluwonen heeft de instemming van 100% van de 

bewoners nodig om de plannen uit te kunnen voeren. 

Dat betekent dus dat iedereen moet instemmen.  

Als niet iedereen instemt, mag Veluwonen de plannen 

niet uitvoeren. Maar we hopen dat u enthousiast bent 

zodat we aan de slag kunnen met uw huis. 

 
De architect: Arnoo Holleman 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arnoo heeft tijdens de informatieavond voorbeelden 

laten zien hoe we uw huis nog mooier en comfortabeler 

kunnen maken. In de bijlage leest u een kort verslag van 

zijn presentatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met o.a. in deze nieuwsbrief: 

• Terugblik informatieavond 

• Onderzoeksfase en instemmingstraject 

• 2e informatieavond 

Nummer 2, maart 2019 



 
 

 
 

  

Komt u ook?: 15 april informatieavond 
 
Praktische informatie 

• Datum:  maandag 15 april 2019 

• Tijd:  18.30 tot 20.30 uur 

• Plaats:  Verenigingsgebouw de Wheme  

(Dorpsstraat 37, Hall) 

 

U bent van harte welkom en we zien u graag op  

15 april! 

 
Contact?   
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u 

altijd contact opnemen met uw woonconsulent Leida 

Dotulong. 

Zij is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

bereikbaar op: 

• telefoonnummer: (0313) 65 90 23 

• email: leida.dotulong@veluwonen.nl 

 

 

 

 

Uw contactpersonen          

    
Leida Dotulong,   Rik Klaasen, 

woonconsulent   projectleider Vastgoed 
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