Nr. 3, december 2019
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Contactpersoon vanuit bewoners
• Modelwoning: kom kijken
• De planning

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

De aannemer (Veeneman uit Apeldoorn) gaat van dit
huis een modelwoning maken. Hier kunt u straks
precies zien wat we met uw huis gaan doen.

De kerstperiode en de jaarafsluiting zit er weer aan te
komen en we willen u graag wat vertellen over hoe ver
we zijn met het project. Achter de schermen gebeurt er
van alles.

Als de modelwoning klaar is, nodigen we u uit voor een
bezoekje.
En de komende tijd zult u Veeneman dus vaker in de
straat zien!

Contactpersoon vanuit bewoners
Allereerst willen we u vertellen dat mevrouw Carla
Westerik (Waterjufferstraat 41) zich heeft opgegeven
voor de projectcommissie. Daar zijn we heel blij mee.
Rik en Harma hebben met haar afgesproken dat zij
namens de bewoners de contactpersoon is voor
Veluwonen. Het is voor ons heel handig om een
aanspreekpunt in de straat te hebben.

De planning
Uw vragen mag u natuurlijk gewoon aan Harma van
Kleef blijven stellen. Maar mocht u een goed idee
hebben, dan mag u dat ook aan Carla doorgeven.

Modelwoning: kom kijken
Misschien heeft u het al gezien: het huis aan de
Waterjufferstraat 39 verhuren we voorlopig niet.

Onderzoek naar asbest
Alle huizen zijn ondertussen onderzocht op asbest.
Hartelijk dank dat u de controleurs heeft binnen
gelaten. We wachten nu op de uitslag van het
onderzoek. Zodra we dat hebben, vertellen we u waar
er eventueel in uw huis asbest is. Ook hoort u dan hoe
we de asbest weghalen.
Het plan
We vertelden u al eerder dat we willen starten in 2020.
Zoals het er nu naar uitziet gaat dit ook lukken. We zijn
wel heel voorzichtig met het geven van een planning,
omdat we te maken hebben met veel onvoorziene
dingen. Denkt u aan de nodige vergunningen en
goedkeuringen, lange levertijden van materiaal en
personeelstekort in de bouw. We verwachten u begin
volgend jaar te kunnen vertellen wanneer uw huis aan
de beurt is.

Openingstijden tijdens de feestdagen
Hieronder ziet u wanneer ons kantoor in de
kerstvakantie open is:
•
•
•
•
•
•
•

23 december 2019: open van 08.30 - 16.30 uur;
24 december 2019: open van 08.30 - 12.00 uur;
25, 26 en 27 december 2019: gesloten;
30 december 2019: open van 08.30 - 16.30 uur;
31 december 2019: open van 08.30 - 12.00 uur;
1 januari 2020: gesloten;
2 en 3 januari 2020: open van 08.30 - 16.30 uur.

Projectteam Veluwonen

Rik Klaasen, projectleider

Harma van Kleef, projectmedewerker

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

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

Wij wensen u hele sfeervolle kerstdagen
en een gezond en comfortabel 2020!

