Nr. 8, oktober 2021
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Werkzaamheden aan het dak
• Planning binnenwerkzaamheden
• Vragen
• Planning
Voor u ligt de achtste nieuwsbrief over de
werkzaamheden aan uw huis aan de
de JA van Bumaweg 1 t/m 9 en 2 t/m 22

Werkzaamheden aan het dak
Afgelopen week heeft de firma Miecon samen met
Dijkhof Bouw werkzaamheden aan de daken en de
goten uitgevoerd. Hartelijk dank dat u hieraan heeft
meegewerkt, ondanks de korte tijdsplanning.

Tijdens de bouwkundige inspecties zijn er veel
kruipruimtes aangetroffen, waarin nog veel puin of
ander materiaal ligt. Deze kruipruimes moeten eerst
helemaal schoon zijn, voordat er isolatie in kan. Deze
werkzaamheden staan ook genoemd in de bijgaande
planning.
Krijgt u een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet? Dan
ontvangt u een aparte planning voor deze
werkzaamheden.
De werkzaamheden aan het dak en de overige
buitenwerkzaamheden gaan in het nieuwe jaar
plaatsvinden. Dit onder voorbehoud van het toch nog
aantreffen van beschermde diersoorten. Zodra de
planning hiervoor gemaakt is, ontvangt u deze van ons.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden en/of de
planning.

Enkele huizen zijn nog niet helemaal volledig ongeschikt
gemaakt voor vogels en/of vleermuizen. Maandag a.s.
worden de laatste aanpassingen hierop gedaan.
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?

Planning binnen werkzaamheden
Bij deze brief treft u onze onderhoudsplanner aan.
U kunt hierop lezen wanneer er welke
binnenwerkzaamheden plaatsvinden.

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

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

Henk Sloot, projectleider

