Nummer 5, oktober 2020
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Sloop oude huizen Kloosterstraat.
• Verhuur huizen
• Samen maken we de wijk mooier!

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

Sloop oude huizen Kloosterstraat
De oude huizen aan de Kloosterstraat zijn gesloopt. Dat
heeft u natuurlijk wel gezien. De bouw van de nieuwe
huizen is inmiddels ook gestart.

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 is
inmiddels een project gekozen: de aanleg van een
natuurlijke speeltuin. Locatie: grasveld Volmolenweg.

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

Verhuur huizen
De nieuwe huizen aan de Enkweg zijn inmiddels
allemaal verhuurd.
De huizen aan de Kloosterstraat gaan aan het einde van
dit jaar in de verhuur. Hierover staat tegen die tijd
informatie op www.veluwonen.nl

Leerlingen van basisschool De Enk gaan de naam
bedenken voor de nieuwe speeltuin. Deze foto’s helpen
hen daar bij.

Wanneer?
Het was de bedoeling dat de tuin in het najaar van
2020 klaar zouden zijn. Dat wordt later. De tuin kunt
u nu vanaf 17 april 2021 bewonderen.
U krijgt later dit jaar meer informatie van ons over
de speeltuin. U kunt namelijk meehelpen als u dat
wilt. Arlin Wernicke kan u hier meer over vertellen.
Hij is bereikbaar via arlin.wernicke@veluwonen.nl

Vragen?

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

