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Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Coronavirus
• Planning
• Binnen- en buiten werkzaamheden
• Planning
Voor u ligt de negende nieuwsbrief over de
werkzaamheden aan uw huis aan de
de JA van Bumaweg 1 t/m 9 en 2 t/m 22.

Coronavirus
Er is weer een gedeeltelijke lockdown van kracht in
Nederland. Helaas is het aantal besmettingen zo fors
toegenomen, dat extra maatregelen nodig zijn.
Veluwonen volgt de richtlijnen van het RIVM. We
beschermen onze huurders, onze aannemers,
onderaannemers en onszelf door ons zo goed mogelijk
aan de maatregelen te houden.

Ook tijdens het werken aan uw huis hebben we te
maken met Corona . Er zijn al weinig vaklieden
beschikbaar, maar het aantal ziekmeldingen op de
werkvloer neemt nu ook toe. We nemen daarom geen
enkel risicio. Als vakklieden klachten hebben, dan
werken ze niet.

Binnenwerkzaamheden
De binnenwerkzaamheden (en die niet gelijk met de
dakwerkzaamheden plaatsvinden) zijn worden
komende weken afgerond. Krijgt u een nieuwe keuken
of badkamer dan hoort u van ons wanneer deze
geplaatst wordt. Dit is in de eerste maanden van 2022.

Buitenwerkzaamheden
De voorzieningen voor vogels en andere beschermde
diersoorten zijn gemaakt. De provincie Gelderland is
akkoord. Dit betekent dat we in maart 2022 met de
daken en andere buitenwerkzaamheden gaan starten. U
ontvangt de planning hiervoor in februari 2022.
De bouwroute is als volgt:
Start aan de Herman Coertsweg, vervolgens
JA van Bumaweg 21 t/m 1 en daarna
JA van Bumaweg 2 t/m 22.

Helpt u ook mee? Heeft u klachten? Bel dan de
aannemer op telefoonnummer 06-124 500 39.

Planning
De Corona-maatregelen hebben ook gevolgen voor de
planning. Als er zieke vaklieden zijn, dan zoekt de
aannemer naar een vervanger. Maar dat lukt helaas
niet altijd.
Samen met u proberen we naar een oplossing te
zoeken. Maar soms ontkomen we er niet aan dat
werkzaamheden vertragen of uitgesteld worden. We
hopen dat u daar begrip voor heeft. We doen ons
uiterste best om het werk zo goed mogelijk en in
overleg met u uit te voeren.
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Dit is een impressie, deze foto kan afwijken van de werkelijkheid.

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

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

telefoonnummer: 06 - 237 202 39;
email: freule@veluwonen.nl

Freddy is op werkdagen bereikbaar op:
•

telefoonnummer: 06 - 124 500 39.

Henk Sloot, projectleider

