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

Het is al weer een tijdje geleden dat we de laatste
nieuwsbrief stuurden. Ondertussen heeft Harma bijna
iede ree n va n de Waterjufferstraat te lefon isch

gesproken.
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Veluwonen wilgraag in de toekomst zoveel mogelijk
huizen voorzien van zonnepanelen.
De Waterjufferstraat in Beekbergen komt nu in
aanmerking voor zonnepanelen. ln het telefoongesprek
dat Harma met u had, heeft u aan kunnen geven of u
geïnteresseerd bent in zonnepanelen.
We gaan deze zonnepanelen niet tijdens het groot
onderhoud leggen, dat zal daarna gebeuren. Wel zorgen
we ervoor dat de daken geschikt zijn voor de

zonnepanelen en dat er alvast elektra wordt aangelegd.

Het bedrijf Kieszon (onderdeel van Greenchoice) zal

later contact met u opnemen om u alles te vertellen
over hoe het werkt: de kosten en het voordeel wat u
hebt van de zonnepanelen.

Als u heeft aangegeven geen interesse te hebben in de
zonnepanelen, wordt u hierover ook niet gebeld.
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Voordat we met het werk aan uw huis kunnen
beginnen, is het belangrijk dat minimaal 7O%van alle
bewoners instemt met de werkzaamheden. We zijn

bezig om alles voor u op papier te zetten. Harma komt
daarna graag bij u langs om alles uit te leggen en uw
akkoord-verklaring op te halen. Harma maakt van
tevoren een afspraak hiervoor met u. We hopen dat we
dit nog vóór de zomervakantie kunnen afronden. Mocht
dit niet lukken, dan wordt het gelijk na de

zomervakantie (augustus).

Met o.a. in deze nieuwsbrief:
. Zonnepanelen
r Akkoord
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Werkzaamheden en planning
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ln Hoenderloo (aan de Paalbergweg) zijn de
werkzaamheden gestart en het gaat heel voorspoedig.
Het is misschien leuk voor u om later (midden juli) een

kijkje te nemen in Hoenderloo. Dan ziet u hoe mooi de
huizen eruit gaan zien.

Zoals het er nu naar uitziet, starten we in oktober met
de werkzaamheden in uw straat.

De definitieve planning krijgt u later via Harma te horen

Werk in uitvoering in Hoenderloo
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Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen?

Neem dan gerust contact op met Harma van Kleef:

r telefoonnummer:06 -48 35 39 11

o email: harma.vankleef@veluwonen.nl

Projectteam Veluwonen

Rik Klaasen, projectleider

Harma van Kleef, sociaal projectleider

Conctactpersoon uit de straat
Mevrouw Carla Westerik (Waterjufferstraat 41) is

voor uw straat onze contactpersoon. Uw vragen mag

u aan Harma van Kleef stellen. Mocht u een goed

idee hebben, dan mag u dat ook aan mevrouw

Westerik doorgeven.


