Nummer 4, maart 2020
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Sloop oude huizen Kloosterstraat.
• Bewoners krijgen de sleutel.
• Samen maken we de wijk mooier!

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over de nieuwbouw
van de Eerbeekse Enk. Graag vertellen we u meer over
de laatste stand van zaken.

Sloop oude huizen Kloosterstraat
Zodra de huizen aan de Volmolenweg, Poelkampstraat
en Kloosterstraat klaar zijn, gaat de aannemer aan de
slag met de bouw van de huizen aan de Enkweg.
De sloop van de oude huizen aan de Kloosterstraat
gebeurt na de zomer. Voor die tijd moeten we nog
onderzoek doen naar bijvoorbeeld asbest en
archeologie. Ook mogen we niet slopen in het
broedseizoen.
Er zijn inmiddels bouwhekken geplaatst om de huizen
die al leeg staan. Als de laatste huurders weg zijn, dan
zetten we ook een hek om de laatste huizen.
We verwachten dat de bouw van de nieuwe huizen aan
de Kloosterstraat in het najaar start.

Filmpje

Bewoners krijgen in maart de sleutel
De huizen (die we nu bouwen) zijn inmiddels allemaal
verhuurd. Ook alle koophuizen hebben een eigenaar
gekregen.
De huurders hebben allemaal de sleutel gehad en
kunnen verhuizen naar hun nieuwe plek.

Samen maken we de wijk mooier!
Er is een potje met ongeveer € 30.000,- om de wijk nog
mooier te maken. Dit geld is ons kado voor alle oude en
nieuwe bewoners van de Eerbeekse Enk.
Wat gaan we doen?
Een bewonerscommissie heeft de afgelopen maanden
nagedacht over wat we doen met dit geld. Er zijn twee
projecten gekozen:
• aanleggen van een belevingstuin waar basisschoolleerlingen natuurproefjes kunnen uitvoeren.
Locatie: bij de Putskamp;
• aanleggen van een natuurlijke speeltuin. Locatie:
grasveld Volmolenweg. Op de foto ziet u een
voorbeeld van een natuurlijke speeltuin.

Wilt u zien hoe de nieuwbouw verloopt? Bekijk dan het
nieuwe filmpje op www.veluwonen.nl/over-veluwonen

Wanneer?
Het is de bedoeling dat de beide tuinen in het najaar
van 2020 klaar zijn.

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden? Bel
dan met Bouwbedrijf Nikkels: (0571) 27 78 00.
Heeft u andere vragen over
dit bouwproject? Bel of mail
gerust met Henk Sloot,
projectleider van Veluwonen.
Hij is van dinsdag t/m
donderdag bereikbaar op:
• (0313) 65 90 23
• henk.sloot@veluwonen.nl

