
 

  

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de renovatie van 

uw huis aan de Frans Halsstraat, Rembrandlaan, Gerard 

Doustraat, Huijgenslaan of de Kloosterstraat in Eerbeek.  

 

U krijgt vanaf nu regelmatig deze nieuwsbrief. Zo 

vertellen we u meer over hoe de renovatie verloopt. U 

leest hier de laatste stand van zaken. 

 

Vogelkastjes en meer! 
Wellicht heeft u het al gezien. We zijn druk bezig met 

alle voorbereidende werkzaamheden. Eén van de 

dingen die we nu al doen, is het ophangen van  

nestkasten.  

  

 

Klusbon 
Begin dit jaar heeft u van ons een vragenlijst gekregen. 

Velen van u hebben deze lijst ingevuld (60% van de 

bewoners). 

We hadden beloofd om drie klusbonnen te verloten 

onder de invullers van de vragenlijst.  De winnaars zijn: 

• familie Tempessy; 

• familie Aipassa; 

• familie Spiegelenberg. 

Van harte gefeliciteerd. De klusbonnen krijgt u van ons 

per post.  

Resultaat vragenlijst 
Velen van u hebben dus de vragenlijst ingevuld. En daar 

zijn wij erg blij mee. Belangrijke opmerkingen die u had 

gingen over: tocht, vocht, slechte isolatie en het 

buitenschilderwerk. Daarnaast waren er ook wensen 

voor een 2e toilet en betere ventilatie. 

Wij gaan nu kijken hoe we uw opmerkingen en wensen 

kunnen gebruiken in onze plannen. 

 

Bewonerscommissie 
Wij willen graag een bewonerscommissie starten. Zo’n 

commissie denkt met ons mee. En vormt ook onze   

ogen en oren in de wijk tijdens de renovatie zelf. 

Inmiddels hebben zich 5 mensen aangemeld voor de 

commissie. En de 1e vergadering gaan we binnenkort 

plannen.  

Wilt u ook in de commissie meedenken? Bel of mail dan 

uw woonconsulent Herma Tetteroo.  

 

Wat gaan we aan uw huis doen?  
We gaan uw huis vooral warmer en energiezuiniger 

maken door betere isolatie. Dat is goed voor het milieu 

en voor uw portemonnee. Want als u minder energie 

verbruikt, dan betaalt u ook minder.  

Heeft u een keuken ouder dan 15 jaar? Of een 

badkamer en toilet ouder dan 28 jaar? Dan kunnen we 

die vervangen. Dit alles doen we in overleg met u! 
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Start project 
Zodra we weten wanneer het project start, hoort u 

dit van ons.  

 

 

 

 

 

Modelwoning = testhuis 
Het huis aan de Huijgenslaan 118 staat op dit 

moment leeg. Deze woning blijft ook leeg en is onze 

speciale modelwoning.  

In dit huis hebben we eerst de renovatie getest 

voordat we uw huis gaan aanpakken. En de 

modelwoning gebruiken we ook voor bijeenkomsten 

met de bewonerscommissie of overleg met de 

aannemer.  

 

Modelwoning bekijken?  
U bent van harte welkom om de modelwoning te 

komen bekijken. Dit kan op: 

• dinsdag 17 april 2018 van 16.00 - 18.30 uur; 

• donderdag 19 april 2018 van 16.00 - 18.30 uur;     

• maandag 23 april 2018 van 16.00 - 18.30 uur;  

• woensdag 25 april 2018 van 16.00 - 18.30 uur. 

 

U kunt gewoon even binnenlopen, het huis bekijken 

en ons vragen stellen. Zo ziet u precies wat er gaat 

gebeuren in uw eigen huis. 

Kunt u niet komen? Neem dan contact op met uw 

woonconsulent Herma Tetteroo. 

Alle informatie op een rijtje   
Vlak voor de start van de renovatie krijgt u van ons 

een speciale verbouwbrochure. Hierin vindt u alle 

praktische informatie over de renovatie. Denk aan 

een planning, een bouwroute en uw 

contactpersonen.  

 

Koopwoningen 
In uw wijk staan ook meerdere huizen die door ons 

verkocht zijn. De aannemer informeert de eigenaren 

van deze huizen over de renovatie.  

Eigenaren kunnen meedoen aan de renovatie. Ook 

dit horen ze van de aannemer. Ze hoeven niet met 

alles mee te doen, maar kunnen kiezen voor 

onderdelen.  

 

Contact?   
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan 

contact op met uw woonconsulent Herma Tetteroo 

Zij is maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op: 

• telefoonnummer: (0313) 65 90 23 

• email: project.64woningen@veluwonen.nl  

 

 

 

 

 

Uw contactpersonen    
 

 Herma Tetteroo, woonconsulent  Rik Klaasen, projectleider 

 

 
 
 
 
 
 
 
           Rik Klaasen, projectleider vastgoed 
 
 

mailto:project.64woningen@veluwonen.nl

