
 

 

      

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief over het onderhoud aan 

uw huis aan de Frans Halsstraat, Rembrandtlaan, Gerard 

Doustraat, Huijgenslaan of Kloosterstraat in Eerbeek.  

 

Kleur van uw voordeur  
Hieronder ziet u een overzicht met de gekozen kleuren 

van de voordeuren. Per blok is de kleur met de meeste 

voorkeursstemmen gekozen.  

- Frans Halsstraat  5 - 9 wordt blauw 

- Frans Halsstraat 21 - 29 wordt blauw  
- Gerard Doustraat 5 - 19 wordt blauw   
- Gerard Doustraat 6 - 14 wordt rood  
- Gerard Doustraat 16 - 22 wordt rood  
- Huijgenslaan 100 - 108 wordt groen 
- Huijgenslaan 110 - 116 wordt groen  
- Huijgenslaan 118 - 122 wordt rood  
- Huijgenslaan 87 - 93 wordt blauw   
- Huijgenslaan 95 - 101 wordt blauw   
- Huijgenslaan 103 - 109 wordt blauw   
- Rembrandtlaan 9 - 11 wordt rood 
- Kloosterstraat 100 - 110 wordt rood  
- Kloosterstraat 112 - 118 wordt rood 
- Kloosterstraat 120 - 126 wordt rood  
- Rembrandtlaan 9 – 11 wordt rood  
 
De voordeuren worden ingemeten door het bedrijf 
Kegro deuren. Zij maken telefonisch met u een afspraak 
wanneer ze bij u terecht kunnen.   
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Planning 
Bij de vorige nieuwsbrief heeft u onze planning voor de 

buiten werkzaamheden ontvangen. Voor een aantal 

huizen aan de Huijgenslaan is deze gewijzigd. Voor de 

bewoners van deze huizen wekt dit veel verwarring op. 

Wij begrijpen dat dit erg vervelend is.  

 

Woont u ook in één van deze huizen aan de 

Huijgenslaan, dan ontvangt u van ons een nieuw 

overzicht met daarop een weekplanning. Zo weet u in 

welke week er welke werkzaamheden gaan 

plaatsvinden. De uitvoerder zal de planning per dag met 

u bespreken.  

 

 

 
 

 
 

Planning steigerwerk  
In de planning staan dagen genoemd, waarop de steiger 

bij u wordt geplaatst. Echter dit is de datum dat de 

steiger voor het hele blok klaar moet staan. Het kan dus 

zijn dat ze in de dagen daaraan voorafgaand de steiger 

al komen plaatsen. Houd u er vanaf dan ook rekening 

mee, dat er werknemers over de steiger kunnen lopen.  

Haalt u losse spullen, vanaf een meter uit de gevel zelf 

even weg? Fijn als u hieraan meehelpt.  

 

Grondwerk  
In de planning staan ook grondwerkzaamheden 

genoemd. Grondwerkzaamheden worden aan de voor- 

en achterzijde van uw woning uitgevoerd. Er wordt een 

strook van ca. 60 cm uitgegraven en een geïsoleerde 

plint aangebracht. 

De werknemers die het grondwerk uitvoeren, werken 

snel en lopen wat voor op schema. De week waarin dit 

gepland staat, blijft hetzelfde, maar in overleg kunnen 

ze wellicht al eerder bij u terecht.  

 

Containers 
De containers blijven tot eind van het project staan. U 

kunt dus nog uw kaarten (deze heeft u bij de vorige 

nieuwsbrief ontvangen) inleveren bij de 

bewonerscommissie.  

 

 

Met o.a. in deze nieuwsbrief: 

• Kleur van uw voordeur  

• Planning  

• inloopmomenten voor uw vragen over Flora en Fauna 
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Met hen maakt u vervolgens een afspraak over wanneer 

u de container wilt gebruiken.  De bewonerscommissie 

is:   

· meneer C. Dunar, Huijgenslaan 95, tel: 06-5397 8863  

· mevrouw A. Souisa, Huijgenslaan 99, tel: 06-25043068   

· meneer C. Bosman, Fr. Halsstraat 25, tel: 06-2820 9098 

Wij vragen u wel om kasten e.d. eerst zelf uit elkaar te 

halen of plat te maken, zodat de ruimte in de container 

optimaal benut kan worden. Alvast bedankt voor uw 

medewerking.  

 

Via de bewonerscommissie is er ook geregeld dat u 

eventueel oud ijzer of huishoudelijke apparaten met een 

stekker kunt laten ophalen. U maakt hiervoor zelf een 

afspraak met de heer N. van Zadelhoff, 

telefoon: 06-133 328 90.  

 

Aanhanger lenen?  
Wilt u de aanhanger van Veluwonen lenen voor het 

rijden naar de container? U kunt deze reserveren bij 

Voskamp Aanhangers, Coldenhovenseweg 92-96 in 

Eerbeek, telefoon 0313-65 18 34.   

 

Flora en Fauna  
Veluwonen is wettelijk verplicht voorzieningen te treffen 

voor vogel- en diersoorten. Zonder deze voorzieningen 

mogen er geen werkzaamheden aan daken of gevels 

plaatsvinden.  

Wij begrijpen dat u hier wellicht vragen over heeft.  

Daarom organiseren wij twee inloopmomenten in de 

woning aan de Huijgenslaan 118. U kunt tijdens deze 

inloopuren al uw vragen stellen over de flora en fauna 

wet of over de getroffen voorzieningen aan uw huis. De 

ecoloog weet er alles van!  

 

U bent van harte welkom op:  

Dinsdag 16 april a.s. tussen 10:00 en 11:00 uur of  

Donderdag 18 april a.s. tussen 15:00 en 16:00 uur.  

 

 

 

 

Op een rijtje 
Veluwonen realiseert zich dat er veel informatie 

op u afkomt, wanneer er werkzaamheden in uw 

huis plaatsvinden. Daarom nog enkele punten, 

waarover u al in de vorige nieuwsbrieven heeft 

kunnen lezen. Maar nu nog even op een rijtje.  

 

Wisselwoning of rustwoning? 

Wilt u in de wisselwoning of even op adem komen 

in de rustwoning? Bel dan met Herma Tetteroo. 

Zij kan u de sleutel geven. 

 

Bent u al gebeld door Centrum voor 

Woononderzoek?  

Fijn dat u uw ervaringen met ons wilt delen. Hier 

leren wij van en kunnen waar mogelijk nog bij 

sturen, daar waar het nodig is. 

  

Spreekuur & contact 

U bent elke donderdag van harte welkom tussen  

9.00 - 10.00 uur tijdens het spreekuur in de 

woning aan de Huijgenslaan 118. 

 

U kunt ons ook bereiken op:  
• kantoor Veluwonen: (0313) 65 90 23 

• kantoor Zweersbouw: (0313) 65 91 27 

• Uitvoerders Zweersbouw: 
Remco Nolsen: 06-52577246 
Wim Vriezekolk: 06-54345137 

• project.eerbeek64woningen@veluwonen.nl 

 

 

Veluwonen wenst u een vrolijk Pasen 
 

 

Uw contactpersonen van Veluwonen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Herma Tetteroo, projectmedewerker        Rik Klaasen, projectleider  
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