Nr. 7, oktober 2021
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Vergunning Provincie
• Planning
• Container
• Planning
Voor u ligt de zevende nieuwsbrief over de
werkzaamheden aan uw huis aan de
Henrick Minnekenweg 1 t/m 23

Vergunning Provincie
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de
provincie Gelderland een forse achterstand heeft op het
behandelen van aangevraagde vergunningen. Inmiddels
hebben zij - eerder dan verwacht - de benodige
vergunning verleend. Hierin staat dat vóór 1 november
a.s. de daken ongeschikt gemaakt moeten worden voor
de beschermde diersoorten zoals o.a. huismussen en
vleermuizen.

Voorbeeld afdichting goot d.m.v. gootborstels

Gezien de korte periode tot 1 november start de firma
Miecon in samenwerking met Dijkhof aanstaande
woensdag 20 oktober met deze werkzaamheden.
De werkzaamheden duren ongeveer 3 dagen
(afhankelijk van de weersomstandigheden). Hiervoor
wordt een hoogwerker gebruikt waarmee men over de
woning kan werken. Het kan voorkomen dat de
medewerkers toch even achter de woningen moeten
zijn om met een ladder op plekken te werken waar men
met de hoogwerker net niet bij kan komen. Wilt u
daarom uw poortdeur overdag openhouden?

Voorbeeld dichtzetten open stootvoegen m.b.v. exclusion flap

U hoeft niet thuis te blijven voor de werkzaamheden.
Het kan zijn dat u wordt verzocht om uw auto even te
verplaatsen.
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan
kunt u deze altijd aan de medewerkers van Miecon
stellen.

Planning dakwerkzaamheden
Nu er toch een vergunning is, maakt de aannemer een
nieuwe planning voor de dakwerkzaamheden. De
verwachting is dat we na afronding van de
binnenwerkzaamheden verder gaan met de
dakwerkzaamheden. Zodra de nieuwe planning bekend
is, informeren wij u hierover.

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

Planning binnen werkzaamheden
U ontvangt op korte termijn ook een planning van de
werkzaamheden die binnen plaatsvinden. De
aannemer is druk bezig om alle inzet (ook van
onderaannemers) te regelen. Wanneer dit definitief
is, hoort u dit van ons.

Container
De container in de achtertuin bij het Freule
Hartsenplein 18 wordt tijdelijk weggehaald.
Er wordt teveel afval in gegooid, wat niet van zolder
komt en niet in de container mag.
Zodra de dakwerkzaamheden weer verder gaan,
plaatsen we een nieuwe container. Waarover we
dan afspraken met u maken.

Contactpersonen tijdens de
werkzaamheden
Hierbij vindt u een kaart met daarop alle
telefoonnummers van het uitvoerende projecteam.
Zo heeft u alles in één overzicht bij elkaar.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden en/of de
planning.
Neem dan gerust contact op met de sociaal
projectleider Herma Tetteroo.
Ze is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag
op:
•
•

telefoonnummer: (0313) 74 52 80;
email: freule@veluwonen.nl

Henk Sloot, projectleider

