Nummer 3, december 2019
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Hoe ver is de bouw?
• Nieuwe bewoners
• Samen maken we de wijk mooier!

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

Hoe ver is de bouw?
U kunt zelf goed zien hoever de bouw is. Op veel huizen
liggen inmiddels de dakpannen. En daardoor kan de
aannemer hard aan de slag met het werk binnen. Ze
zetten trappen, plaatsen binnenmuren, leggen leidingen
aan en maken badkamers en keukens.
Zodra deze huizen klaar zijn, gaat de aannemer aan de
slag met de bouw van de huizen aan de Enkweg.
Tegelijkertijd gaan we de oude huizen aan de
Kloosterstraat slopen. Vervolgens worden op deze plek
de laatste nieuwe huurhuizen gebouwd.
Filmpje
Wilt u zien hoe de nieuwbouw verloopt. Bekijk dan het
filmpje op www.veluwonen.nl/over-veluwonen

Nieuwe bewoners
De huizen (die we nu bouwen) zijn inmiddels allemaal
verhuurd. Ook alle koophuizen hebben een eigenaar
gekregen.

•
De huurders krijgen begin 2020 de
sleutel en kunnen dan verhuizen
naar hun nieuwe plek.

Samen maken we de
wijk mooier!
Er is een potje geld 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?
Er is een bewonerscommissie met twee leden uit de
wijk: Hans Berends; voorzitter en Ria Absen; lid. Samen
met twee (nieuwe) huurders en twee nieuwe kopers
gaan we bedenken wat we met het geld gaan doen.
Deze groep komt vanaf januari 2020 bij elkaar. Het is de
bedoeling om in augustus/september 2020 het geld te
besteden.

Bijeenkomst op 28 november voor oude en nieuwe bewoners
met uitleg over o.a. het mooier maken van de wijk.

*Dit geld is gegeven door de twee leegstandsorganisaties die de afgelopen jaren de oude huizen
verhuurden.

Ook het kadogeld van Veluwonen aan de Dorpsraad
Eerbeek/Hall zit in dit potje. En Veluwonen heeft
haar verjaardagsgeld (gekregen voor ons 100-jarig
bestaan) erin gestopt.

Vragen?

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden? Bel
dan Anton Hofstede (uitvoerder Nikkels) op
telefoon-nummer: (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

