Nr. 5, juli 2021
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Huisbezoek de “warme”opname
• Hoe nu verder?
• Bereikbaarheid tijdens de vakantie

Voor u ligt de vijfde 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.

Huisbezoek “de warme opname”
U heeft van ons het onderhoudsvoorstel voor uw huis
ontvangen. U kunt hierin lezen welke werkzaamheden
we gaan uitvoeren. Tijdens de technische “warme”
opname (het huisbezoek) vertellen we u graag nog
meer over dit voorstel. Inmiddels is de afspraak voor dit
huisbezoek met u gemaakt. Op bijgevoegd kaartje leest
u wanneer we bij u thuis komen.
Het huisbezoek doen wij samen met de uitvoerder van
Dijkhof Bouw, zijn naam is Freddy Wilbrink. Zo kan hij al
met u kennismaken en uw huis met een technische blik
bekijken.

Hoe nu verder?
We zijn samen met de aannemer bezig om de planning
uit te werken. Deze planning is afhankelijk van
levertijden op bouwmaterialen, persoonlijke
omstandigheden van huurders en vergunningen.
Daarom kunnen we u op dit moment nog geen
definitieve planning geven. We wachten ook nog op de
ontheffing op de wet Natuurbescherming. Deze
ontheffing moet afgegeven worden door de Provincie
Gelderland. Zonder ontheffing mogen we geen
werkzaamheden aan het dak en de gevel doen.
Wij hopen u tijdens de warme opname meer
duidelijkheid te kunnen geven over de planning.

Freddy Wilbrink, uitvoerder Dijkhof Bouw

Heeft u al toestemming gegeven?

Vragen?

U heeft van ons een akkoordverklaring gekregen. Wilt u
deze tekenen en terugsturen? Heeft u dit nog niet
gedaan? Doe dat dan alstublieft vóór 15 augustus a.s..
We zijn blij dat inmiddels al diverse bewoners akkoord
hebben gegeven.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen?
Neem dan gerust contact op met de Sociaal
projectleider Herma Tetteroo.

Heeft u bezwaren? Bespreek deze dan tijdens de warme
opname met sociaal projectleider Herma. Samen
komen we vast tot een oplossing.

Zij is maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op:
•
•
•

telefoonnummer: (0313) 74 52 80;
email: freule@veluwonen.nl
vakantie vanaf 29 juli t/m 25 augustus

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

Henk Sloot, projectleider

Bereikbaarheid tijdens vakantie?
Voor de aannemer is de zomervakantie inmiddels
begonnen. Is er een noodsituatie die ontstaat door
de werkzaamheden? Belt u dan met het
storingsnummer van Dijkhof Bouw. Telefoonnummer
055-301 14 20
Hieronder ziet u alle telefoonnummers van het
uitvoerende projectteam. Zo heeft u alles in één
overzicht bij elkaar.
Heeft u dringende vragen aan Veluwonen?
• Herma is op vakantie t/m 25 augustus. Ze is
tot die tijd niet bereikbaar.
• Bel daarom projectleider Henk Sloot via
(0313) 65 90 23.

Namens het hele projectteam wensen
wij u een zonnige zomer!

