Nr. 3, april 2021
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Hoe nu verder?
• Projectcommissie
• Planning

Voor u ligt de derde nieuwsbrief over de plannen voor
uw huis aan de JA Bumaweg 2 t/m 22 en 1 t/m 9 en
Henrick Minnikenweg 1 t/m 23 in Beekbergen. We
realiseren ons dat u al te lang niets van ons hebt
gehoord.

Hoe nu verder?
Op dit moment worden de plannen voor uw huis
uitgewerkt. Dit duurt wat langer, omdat het overleggen
met de aannemer en architect door de Coronacrisis op
afstand moet. Met deze nieuwsbrief vertellen we hoe
nu verder.

Twee fases, twee scenario’s
In de wijk zijn een aantal huizen die in de toekomst
verkocht worden. Ook die huizen gaan we verbeteren.
Wel kiezen we voor een iets andere aanpak dan voor de
huizen die we niet gaan verkopen.
Uw huis wordt NIET verkocht. Dit betekent dat de
plannen voor uw huis anders zijn dan bij huizen die we
in de toekomst gaan verkopen.. Gaat u daarom ook niet
af op verhalen uit de buurt! U krijgt alleen de
informatie die voor uw huis van toepassing is.

We willen de huizen energiezuiniger en comfortabeler
maken. Zodra het voorstel voor de verbeteringen aan
uw huis bij Veluwonen is goedgekeurd, vertellen we u
er graag meer over. Wij hadden u graag ontvangen op
een inloopbijeenkomst om u over de plannen te
vertellen. Maar helaas is Corona nog steeds onder ons
en organiseren daarom geen inloopbijeenkomst. We
hopen u eind mei / begin juni meer te kunnen vertellen
wat we aan uw huis gaan doen.

Projectcommissie
Heeft u zich aangemeld voor de projectcommissie, dan
zijn we heel blij dat u wil meedenken over de plannen.
In de eerste week van mei plannen we graag een eerste
bijeenkomst.De leden van de projectcommissie krijgen
hierover persoonlijk bericht.

Planning
We begrijpen dat u graag wilt weten wanneer de
werkzaamheden gaan plaatsvinden. Zoals we dit nu
kunnen bekijken, voeren we de werkzaamheden uit
tussen half september en het einde van 2021. We
kunnen helaas niet eerder starten. Dit heeft te maken
met vergunningen die betrekking hebben op de Wet op
de natuurbescherming.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen?
Neem dan gerust contact op met de Sociaal
projectleider Herma Tetteroo.
Zij is maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op:
•
•

telefoonnummer: (0313) 745280
email: freule@veluwonen.nl

Blijf gezond!

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

.

Henk Sloot, projectleider

