
 

 

  

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over het onderhoud 

van uw huis aan de Frans Halsstraat, Rembrandtlaan, 

Gerard Doustraat, Huijgenslaan of Kloosterstraat in 

Eerbeek.  

 

Aangepaste planning 
We zijn inmiddels gestart met het werk binnen in de 

huizen en de eerste resultaten zijn prachtig.  

 

Helaas kunnen we bij een aantal huizen niet alles tegelijk 

doen. Dit komt door strengere eisen van de provincie 

Gelderland over wanneer we welke werkzaamheden 

mogen uitvoeren in verband met de vogels en de 

vleermuizen. Op de kaart bij deze nieuwsbrief ziet u   

wanneer we bij u gaan werken en wat we gaan doen. 

Het is handig om deze kaart op de (binnen)kant van de 

meterkastdeur of een andere binnendeur te plakken. Zo 

heeft u altijd de gegevens bij de hand. De uitvoerder 

komt ook nog bij u langs om te overleggen.  

 

Door deze nieuwe werkwijze kunnen steigers rondom 

uw huis langer staan of tijdelijk worden afgebroken en 

een paar weken later weer opnieuw opgebouwd 

worden. Dit vinden wij niet fijn voor u. Maar we moeten 

doen wat de provincie van ons vraagt.  

 

Welke kleur kiest u? 
Samen met de bewonerscommissie en de architect zijn 

er drie kleuren uitgekozen voor de voordeuren. De 

bewonerscommissie komt bij u langs en u kunt uw 

kleurkeuze aan hen doorgeven.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Groene voordeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwe voordeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode voordeur 

Elk blok krijgt voordeuren met dezelfde kleur. 

Dus… ’meeste stemmen gelden’. 

 

Containers staan klaar! 
U kunt de container gebruiken om spullen weg te gooien. 

Ook is er een container speciaal voor groenafval. Hoe vaak 

kunt u de container gebruiken?: 

• 1x de container voor tuinafval; 

• 1x de container voor huisraad, zolderopruiming. Geen 
regulier vuilnis.   

 

Bij deze nieuwsbrief krijgt u twee kaartjes. Deze kunt u 

inleveren bij de bewonerscommissie. 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: 06-2504 3068  

• meneer C. Bosman, Fr. Halsstraat 25, tel: 06-2820 9098 
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Huurprijzen en huurverhoging 
Door de verbeteringen van uw huis krijgt uw huis 

meer punten. Dit gebeurt na afloop van het project. 

Hierdoor wordt uw streefhuur hoger.  

De streefhuur gebruiken we bij nieuwe verhuringen. 

Uw huur gaat na afloop van het project niet ineens 

omhoog.  

 

Jaarlijkse huurverhoging 

Jaarlijks wordt in juli de huurprijs van alle huizen 

aangepast. Op dat moment kijken we naar de 

streefhuur. Zit uw huidige huur onder de streefhuur 

dan krijgt u een huurverhoging. Afgelopen jaren was 

deze gelijk aan het inflatiepercentage. Het 

huurverhogingspercentage wordt jaarlijks vastgesteld. 

De minister stelt vast welke percentages verhuurders 

mogen vragen.  

 

Heeft u gekozen voor zonnepanelen? Dan betaalt u  

€ 14,00 extra op de kale huur. Deze huurverhoging 

gaat in op de eerste dag van de volgende maand 

nadat de zonnepanelen zijn aangesloten.  

 

Krijgt u huurtoeslag? Geeft u dan die € 14,- op als 

huurverhoging bij de belastingdienst. Dan krijgt u 

waarschijnlijk meer huurtoeslag.  

 

Wisselwoning of rustwoning? 
Soms kunt of wilt u misschien even niet in uw huis 

blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

U kunt dan de wisselwoning  gebruiken. Deze is 

compleet ingericht en u kunt er ook in slapen. Wilt u 

in de wisselwoning? Bel dan met Herma Tetteroo. Zij 

kan u de sleutel geven. 

 

Heeft u overdag even rust nodig? Of wilt u een keuken 

of douche gebruiken? Dan kunt u de rustwoning 

gebruiken. Ook deze is compleet ingericht, maar u 

kunt er niet blijven slapen. Bel even met Herma 

Tetteroo als u in de rustwoning wilt.  

 

 

Centrum voor Woononderzoek 
Wij zijn heel benieuwd naar wat u vindt van al het 

werk. Graag willen we weten wat goed gaat, maar 

natuurlijk ook wat er beter kan. Daar kunnen we 

van leren. Als het kan, kunnen we daar nog tijdens 

het project onze manier van werken op 

aanpassen.  

 

We hebben daarom het onafhankelijke ‘Centrum 

voor Woononderzoek’ gevraagd om uw 

ervaringen te inventariseren. Zij bellen u daarom 

binnenkort. U kunt hen dan vertellen hoe de 

werkzaamheden verlopen en wat u van het 

eindresultaat vindt.  

 

Wij hopen dat u uw mening wilt geven, zodat wij 

kunnen leren van de positieve punten en de 

knelpunten die u ervaart. Wij vinden uw mening 

erg belangrijk. Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking. 
 
 

 
 
Spreekuur & contact 
Vanaf 4 april is er spreekuur in het huis aan de  

Huijgenslaan 118. U bent elke donderdag van 

harte welkom van 9.00 - 10.00 uur.  

 

U kunt ons ook 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 

 

 

 

 

Uw contactpersonen van Veluwonen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Herma Tetteroo, projectmedewerker        Rik Klaasen, projectleider  
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