Nummer 2, mei 2019

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

Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Start bouw: eind mei 2019
• Schuttingen
• Stof…
•
•
Start
verhuur: najaar 2019
•
De verhuur van de huizen start dit najaar, dan is meer
informatie te vinden op www.veluwonen.nl

Start bouw: mei 2019

Feest

•
•
•

De bouw start eind mei 2019 aan de Volmolenweg,
de Kloosterstraat (oneven huisnummers) en de
Poelkampstraat.
Daarna volgen de Enkweg en de Kloosterstraat
(even huisnummers).
De verwachting is dat de eerste huizen aan de
Volmolenweg, de Kloosterstraat (oneven
huisnummers) en de Poelkampstraat begin 2020
klaar zijn.

Bouwbedrijf Nikkels is inmiddels al begonnen met het
grondwerk en start binnenkort ook met de funderingswerkzaamheden.

Schuttingen
Langs het achterpad van de huizen aan de Rozenstraat
zijn nieuwe schuttingen geplaatst zodat u privacy heeft.
Woont u aan de Jan Mankesstraat en kijkt u achter uit
op het bouwterrein aan de Volmolenweg? Dan zetten
we schuttingen op de nieuwe erfgrens. Zo heeft u
minder inkijk.

De nieuwbouw in de Eerbeekse Enk vinden wij een
feestje waard. Daarom gaan we in september de start
bouw officieel vieren. U krijgt hiervoor nog een
uitnodiging.

Lawaai, stof & onrust
Huizen bouwen betekent lawaai, stof en onrust. Daar
zijn we heel eerlijk in. Er rijden straks vrachtwagens
door de straat en u kunt lawaai horen. Dat kan best
vervelend voor u zijn.
Nikkels doet zijn uiterste best om de overlast zo klein
mogelijk te houden. Maar een bouwproject geeft altijd
lawaai, stof en onrust. Dit kunnen we helaas niet
voorkomen. We hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Vragen?

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden? Bel dan
Anton Hofstede (uitvoerder Nikkels) op telefoonnummer: (06) 51 59 76 63. Hij is van maandag t/m
donderdag bereikbaar.
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

