Nr. 4, juni 2021
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Hoe nu verder?
• Belangrijk onderzoek
• Kruipluik

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over de plannen voor
uw huis aan de J.A. Bumaweg 2 t/m 22 en 1 t/m 9 en
Henrick Minnekenweg 1 t/m 23 in Beekbergen.

Hoe nu verder?
De plannen voor uw huis zijn zo goed als klaar. Het
onderhoudsvoorstel wordt besproken met de
projectcommissie van bewoners. In een volgende
nieuwsbrief stellen wij deze projectcommissie graag aan
u voor.
Binnenkort ontvangt u van ons het onderhoudsvoorstel.
Dit is een boekje waarin u precies kunt lezen welke
werkzaamheden we uitvoeren. Kort daarna komen we
graag persoonlijk bij u langs voor een toelichting op de
plannen.

Belangrijk onderzoek
Tijdens de werkzaamheden willen we graag asbest
verwijderen dat onder het dak zit. Hiervoor is een
vergunning nodig. Om deze vergunning aan te kunnen
vragen, moet in elke woning een volledig onderzoek
naar asbest gedaan worden. Hiervan wordt een rapport
opgesteld, die bij de vergunningaanvraag moet. Dit
willen we graag vooraf aan de werkzaamheden regelen.
Wat betekent dit voor u?
U wordt gebeld door het bedrijf A.K. Blom. Zij maken
met u een afspraak voor dit asbestonderzoek. Voor dit
onderzoek hoeft u verder niets te doen, behalve een
tijd af te spreken, wanneer het u uitkomt.

Kruipluik
Tijdens het asbestonderzoek komt de uitvoerder van
aannemer Dijkhof bouw ook even mee om te kijken of
er in uw huis een kruipluik zit. Zo niet, dan wordt deze
in overleg met u gemaakt. Het is noodzakelijk dat er in
ieder huis een kruipluik zit, zodat we kunnen kijken of er
asbest in de kruipruimte is.

Planning
In de nieuwsbrief van april heeft u kunnen lezen dat de
werkzaamheden gepland staan tussen half september
en het einde van 2021. Deze planning staat nog steeds.
Maar… het verstrekken van de vergunningen en
leveringsproblemen in de bouw kunnen hier invloed op
hebben. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

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) 74 52 80;
email: freule@veluwonen.nl

Blijf gezond!

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

Henk Sloot, projectleider

