Nr. 1, augustus 2019
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Dank voor uw gastvrijheid
• Groot onderhoud start in 2020
• Projectcommissie

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over het groot
onderhoud aan uw huis aan de Waterjufferstraat in
Beekbergen.

Daardoor gaat u minder betalen voor uw
energieverbruik.

We komen bij u langs
U krijgt vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief. U leest
hierin de laatste stand van zaken.

Dank voor uw gastvrijheid
We zijn bij bijna alle bewoners van de Waterjufferstraat
op bezoek geweest. We zijn heel hartelijk ontvangen en
we bedanken u voor uw gastvrijheid.
De huisbezoeken waren bedoeld om kennis met u te
maken. We vinden uw mening namelijk erg belangrijk.

Groot onderhoud start in 2020
Uit de huisbezoeken blijkt dat het tijd is dat Veluwonen
groot onderhoud aan uw huis gaat doen. En dat gaan
we dan ook doen!

Harma van Kleef komt graag bij u langs om nog verder
kennis te maken en u meer te vertellen over de
plannen. Ze belt u voor een afspraak.

Projectcommissie & uw wensen
Veluwonen betrekt u graag bij de plannen. Daarom
richten we een projectcommissie op. Deze groep
bestaat uit buurtbewoners die samen met Veluwonen
de plannen bespreken.
Wilt u meedoen met de projectcommissie? Dan kunt u
dit tijdens het gesprek doorgeven aan Harma van Kleef.

Even voorstellen
Mijn naam is Rik Klaasen en ik ben
vanuit Veluwonen de projectleider
voor dit project.
Op dit moment ben ik vooral bezig
om een goede aannemer te vinden
die het werk gaat uitvoeren.

We zijn met de voorbereidingen hiervoor gestart en we
zijn van plan om in 2020 uw huis te verbeteren.

De planning
Vooronderzoeken
Voordat we kunnen gaan verbouwen, moeten we eerst
onderzoek doen. Daarom komen er verschillende
mensen bij u langs op de binnen- en buitenkant van uw
huis te bekijken. Ze kijken naar de bouwkundige staat,
maar ook naar het energielabel en de technische
installatie (CV).
Het plan
De resultaten van de onderzoeken hebben we nodig om
tot een plan te komen. Dat plan gaat over onderhoudswerk en energiebesparende maatregelen. We willen
namelijk uw huis warmer en energiezuiniger maken.

Vragen?

Ik ben Harma van Kleef en werk al
veel jaren voor
woningcorporaties. Elk project is
anders en elk mens verschillend.
Ik wil heel graag van ú horen wat
u belangrijk vindt, zodat we
hiermee rekening kunnen
houden.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen?
Neem dan gerust contact met ons op:
•
•

telefoonnummer: (0313) 65 90 23
email: harma.vankleef@veluwonen.nl

