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• Het eind in zicht; voor de kerst klaar!  

• Schilderwerk  

• Wijkschouw  
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Voor u ligt de negende nieuwsbrief over het 

onderhoud van uw huis aan de Frans 

Halsstraat, Rembrandtlaan, Gerard Doustraat, 

Huijgenslaan of Kloosterstraat in Eerbeek.  

Het einde is in zicht;  
voor de kerst klaar.  
De meeste werkzaamheden binnen zijn klaar. 

Een aantal bewoners geniet al met volle 

teugen van de nieuwe keuken of badkamer. 

Voor de kerst zijn alle werkzaamheden binnen 

klaar.   

Ook buiten schiet het al aardig op. De Flora en 

Fauna wet bepaalt de volgorde van de 

werkzaamheden. Hierdoor wordt er op 

diverse plekken in de wijk gewerkt en lijkt het 

soms onlogisch. Er staat een kraan en op weer 

andere plekken staan er steigers. Soms is zelfs 

de straat afgesloten. Gelukkig hebben de 

meeste bewoners hier alle begrip voor. Fijn 

dat u hier begrip voor heeft en bedankt voor 

uw medewerking. De buitenwerkzaamheden 

zijn ook voor de kerst klaar.  

Schilderwerk 

Het schilderwerk loopt wat achter. Het weer 

en de tijd dat de steiger voor het huis mag 

staan, bepalen mede de volgorde. De schilder 

is nu eerst buiten aan het afronden. Daarna 

wordt het schilderwerk binnen verder 

opgepakt.  

 

Achterpad Huijgenslaan 
Het achterpad van de huizen met de even 

nummers aan de Huijgenslaan wordt 

maandag 11 november a.s.  schoongemaakt.  

We verwijderen onkruid en ruimen afval op. 

Stichting Rhienderen helpt ons hierbij.  

 

Zorgt u als bewoner dat het achterpad leeg is 

en straks weer door u wordt bijgehouden?  

Wijkschouw  
Als vervolg op het achterpadproject is er in 

het voorjaar 2020 een wijkschouw. Samen 

met de Gemeente Brummen, Veluwonen en 

enkele bewoners wordt de wijk nog eens goed 

bekeken. De thema’s zijn schoon, heel en 

veilig. Wilt u hier aan meedoen, stuurt u dan 

een mailtje naar 

arlin.wernicke@veluwonen.nl. Natuurlijk kunt 

u zich ook telefonisch aanmelden.  

Zelf klussen?  
Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont 

in uw vernieuwde huis. Wij kunnen ons 

voorstellen dat u zelf nog wilt klussen, 

bijvoorbeeld extra zonwering wil ophangen.  

Op de nieuwe gevels kan niet zomaar van alles 

worden bevestigd. Wilt u iets aan uw gevel 

bevestigen? Informeer dan bij Veluwonen 

naar de mogelijkheden.  

Voorzieningen die u zelf aanbrengt, moet u 

aanvragen bij Veluwonen. Informatie hierover 

vindt u op onze website 

www.veluwonen.nl/ik-huur/zelf-klussen.  

mailto:welkom@veluwonen.nl
http://www.veluwonen.nl/ik-huur/zelf-klussen
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 Herma Tetteroo, projectmedewerker        Rik Klaasen, projectleider  
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Containeractie gaat stoppen 

Heeft u al gebruik gemaakt van de 

containeractie? Doe het nog snel, want de 

containeractie gaat stoppen.  

De container voor restafval gaat 15 november 

weg. Het groenafval kunt u nog tot  

15 december wegbrengen.  

Heeft u nog plannen om op te ruimen en lukt 

het niet voor deze datum? Neemt u dan even 

contact op met Herma Tetteroo. We zoeken 

dan samen naar een oplossing.  

U kunt uw bonnen dus tot 15 november of 
15 december inleveren bij de 
bewonerscommissie. 
Met hen maakt u vervolgens een afspraak 

over wanneer u de container wilt gebruiken: 

• meneer C. Dunar, Huijgenslaan 95, 
telefoon: 06 – 53 97 88 63; 

• mevrouw A. Souisa, Huijgenslaan 99, 
telefoon: 06 – 25 04 30 68;   

• meneer C. Bosman, Fr. Halsstraat 25, 
telefoon: 06 – 28 20 90 98. 
 

Gaat u kasten weggooien? Haal ze dan eerst 

uit elkaar en maak ze plat. Anders neemt een 

kast te veel ruimte in, in de container. Voor de 

goede orde wijzen wij u erop dat u alleen 

huisraad en kleine spullen in de container mag 

gooien. Grote spullen brengt u zelf naar de 

kringloop of stort. Apparaten met een stekker 

kunt u wegbrengen naar de daarvoor 

geschikte plekken in de gemeente.  

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

 

Huurverhoging zonnepanelen 
Heeft u gekozen voor zonnepanelen? U 
betaalt hiervoor een huurverhoging van  
€ 14,00 per maand. Deze huurverhoging gaat 
in per 1 januari 2020.  
Wanneer u via automatische incasso uw huur 

betaalt, hoeft u hiervoor niets te doen. Wij 

passen het bedrag voor u aan.  

Maakt u uw huur zelf over, past u dan het 

bedrag per 1 januari 2020 aan? Alvast dank 

voor uw moeite.   

Aanmelden zonnepanelen  
Uw zonnepanelen moet u zelf aanmelden via 

energieleveren.nl. In de bijlage kunt u lezen 

hoe dit moet. Het is belangrijk om dit te doen, 

anders krijgt u geen geld terug.  

 

 

Contact 

U kunt ons bereiken op:  

• kantoor Veluwonen: (0313) 65 90 23 

• kantoor Zweersbouw: (0313) 65 91 27 

• uitvoerders Zweersbouw: 
Remco Nolsen: 06 - 52 57 72 46 
Wim Vriezekolk: 06 – 54 34 51 37 

project.eerbeek64woningen@veluwonen.nl 

mailto:project.eerbeek64woningen@veluwonen.nl

