Nr. 2, december 2020
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Achter de schermen
• Aannemer en architect
• Projectcommissie

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de plannen voor
uw huis aan het Freule Hartsenplein, de J.A. van
Bumaweg, Herman Coertsweg en Henrick Minnikenweg
in Beekbergen

Achter de schermen
Het is al weer even geleden dat u van ons gehoord
heeft. Echter achter de schermen hebben we niet stil
gezeten. Met deze nieuwsbrief blikken we vooruit
naar 2021.
Voor en na de zomervakantie hebben we bijna iedereen
bezocht en gesproken. Hierdoor hebben we een goed
beeld van de huizen gekregen.
We zijn heel hartelijk ontvangen en bedanken u voor
uw gastvrijheid.

Aannemer en architect
We hebben inmiddels een aannemer en architect
gevraagd met ons mee te denken en de eerste plannen
uit te werken. Hier zijn zij op dit moment hard mee aan
het werk.

Resultaten onderzoeken
De onderzoeken die nodig waren zijn inmiddels
afgerond. De resultaten hiervan worden meegenomen
bij het uitwerken van de plannen. Mogelijk worden er
nog enkele kleine vervolgonderzoeken uitgevoerd. Als
dat bij u nodig is maken we hiervoor een afspraak. Wij
bedanken u hartelijk voor uw medewerking.

Projectcommissie
We hopen u in de eerste maanden van 2021 over de
plannen te informeren. Normaal gesproken organiseren
wij dan een inloopbijeenkomst, maar vanwege Corona
zoeken we naar een goed alternatief.
De architect is VEC uit Apeldoorn en de aannemer is
Dijkhof Bouw uit Klarenbeek.

Een aantal bewoners hebben tijdens het huisbezoek
aangegeven interesse te hebben om deel te nemen aan
de projectcommissie. Deze bewoners krijgen hierover in
januari een brief met meer informatie.

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

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

Henk Sloot, projectleider

Voor nu wensen wij u
fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling!

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 4 januari
weer bereikbaar.

Blijf gezond!

