Nr. 1, juli 2020
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Dank voor uw gastvrijheid!
• Eerst onderzoek nodig
• Projectcommissie

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de plannen voor
uw huis aan het Freule Hartsenplein, de J.A. van
Bumaweg, Herman Coertsweg en Henrick Minnikenweg
in Beekbergen
U krijgt vanaf nu regelmatig deze nieuwsbrief. U leest
hier de laatste stand van zaken.

Dank voor uw gastvrijheid!
We zijn al bij velen van u op bezoek geweest. We zijn
heel hartelijk ontvangen en bedanken u voor uw
gastvrijheid.
De huisbezoeken zijn bedoeld om kennis te maken en
om van u te horen hoe u woont. Wij vinden uw mening
namelijk erg belangrijk.
Heeft u nog geen afspraak voor een huisbezoek staan?
Stuur dan een email naar leida.dotulong@veluwonen.nl
of bel 06 - 53 15 66 76. Leida plant afspraken in voor na
de bouwvak-vakantie. U kunt haar het beste bereiken
tussen 9:00 en 11: 00 uur

Eerst onderzoek nodig
Als voorbereiding op het onderhoud van uw huis laten
we nog allerlei onderzoeken aan de binnen- en
buitenkant van de huizen uitvoeren.
Als er in uw huis iets onderzocht moet worden, dan
hoort u dit van ons. Voor onderzoek aan de buitenkant
van uw huis hoeft u in princie niet thuis te zijn. U moet
dan denken aan het beoordelen van het gevelvoegwerk
Hoe nu verder?
De resultaten van de onderzoeken gebruiken we bij het
maken van de plannen. Zodra de plannen concreter zijn,
hoort u hier natuurlijk meer van. Dit zal in het najaar
van 2020 zijn.

We letten op vogels en vleermuizen
Bij het werk aan uw huis moeten we ons houden aan de
Wet Natuurbescherming. Daarom is er al veel
onderzoek gedaan naar dieren. We laten in de nabije
omgeving diverse tijdelijke vogel- en vleermuiskasten
ophangen.

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

Projectcommissie
Veluwonen betrekt u graag bij de voorbereiding van
onze plannen. Wilt u met ons meedenken? Meld u
zich dan aan voor de projectcommissie.
U kunt hiervoor een mailtje sturen naar
herma.tetteroo@veluwonen.nl. Na 24 augustus kunt
u zich ook aanmelden via telefoonnummer: (0313)
65 90 23.
Deelnemen aan de projectcommissie bij groot
onderhoud: ‘Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar
ook voor je buren’.

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) 65 90 23
email: freule@veluwonen.nl

Let op: Herma is vanwege haar vakantie na 24
augustus weer bereikbaar.

De zomervakantie is in volle gang.
Wij wensen u een heel fijne
zonnige zomer!

Henk Sloot, projectleider

