
 

 

  

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over het onderhoud 

aan uw huis aan de Frans Halsstraat, Rembrandtlaan, 

Gerard Doustraat, Huijgenslaan of Kloosterstraat in 

Eerbeek.  

  

De zomer is voorbij en wij hopen dat u genoten heeft 

van de warme dagen. U leest in deze nieuwsbrief wat wij 

de afgelopen maanden hebben gedaan en hoe het werk 

aan uw huis nu verder verloopt.   

 

Even terugkijken… 
In april was u van harte welkom in de modelwoning aan 

de Huijgenslaan 118 in Eerbeek. We waren daar om u 

meer te vertellen over onze plannen. U kon ontwerpen 

bekijken en kleuren en materialen zien.  

 

Het waren goede bijeenkomsten met een prima 

opkomst. We zijn blij dat we een groot aantal bewoners 

konden spreken.  

 

Wat waren uw reacties op de plannen?  
Veel bewoners waren heel tevreden over de plannen. U 

vond het schilderwerk wel wat minder mooi. Ook vond u 

het jammer dat de helft van de gevel wordt ingepakt en 

niet de hele gevel.  

 

Daarom gaan we de plannen aanpassen:  

• we gaan het hele huis inpakken. Dit betekent dat er 
een nieuw ontwerp is voor de gehele gevel.  

• we gaan de kleuren van het schilderwerk bijstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent meer werk, maar ook een mooiere  

uitstraling en een nog duurzamer huis.  

 

Het betekent helaas ook dat we later gaan starten met 

het werk. De plannen zijn namelijk fors veranderd en 

dat betekent dat ze opnieuw goedgekeurd moeten 

worden. We kunnen daarom dus dit jaar niet meer 

starten.  

 

Hoe nu verder?  
• Begin oktober verwachten wij definitieve 

goedkeuring van de aangepaste plannen. 

• U krijgt daarna van ons een uitgebreid  
renovatievoorstel met daarin het complete plan en 
wat dit voor u betekent.  

• Daarna vragen we uw toestemming voor dit plan. 
Als 70% van de bewoners akkoord is, dan gaat het 
door!  

• We verwachten in januari 2019 te starten. In de 
volgende nieuwsbrief leest u meer over de planning 
en wanneer u volgend jaar aan de beurt bent.   

 

Bewonerscommissie van start! 
Eind juni was ons eerste overleg met de 

bewonerscommissie. We hebben met elkaar kennis 

gemaakt en onze verwachtingen besproken.  

Wat fijn dat bewoners zo meedenken!  

 

Wie zitten er in de commissie?:  
• meneer Van Duinkerken, Gerard Doustraat 20;  

• meneer Dunar, Huijgenslaan 95; 

• mevrouw Souisa, Huijgenslaan 99; 

• meneer Bosman, Frans Halsstraat 25; 

• mevrouw Zandbergen, Huijgenslaan 103. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel gerust eens bij één 

van hen aan.  

 

 

 

 

 

Met o.a. in deze nieuwsbrief: 

• Terugblik inloopbijeenkomsten   

• Bewonerscommissie gestart 

• Aannemer bekend 

•   

  Nummer 2, september 2018  



 
 

 

 

 

 
Aannemer bekend 
Aannemer Zweersbouw uit Eerbeek gaat het werk aan 

uw huis doen.  

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
Zonnepanelen? 
Velen van u zijn geïnteresseerd in zonnepanelen. 

Tegen een huurverhoging van € 14,- per maand leggen 

we acht panelen op uw dak.  

 

We kunnen u niet verplichten zonnepanelen te laten 

plaatsen, maar gezien de maandelijkse besparing 

raden wij het u van harte aan.  

 

Wilt u zonnepanelen? Geef dit dan door aan uw 

woonconsulenten Herma of Leida. 

 

Heeft u vragen? 
In oktober komen Herma Tetteroo of Leida Dotulong, 

de woonconsulenten, bij u langs om kennis te maken. 

Binnenkort bellen ze u om een afspraak te maken.  

 

Heeft u nu al vragen? Of maakt u zich zorgen? Bel dan 

gerust even met Herma of Leida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

contact op met uw woonconsulenten Herma of 

Leida. Zij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en 

donderdag: 

• telefoonnummer: (0313) 65 90 23 

• email: 

project.eerbeek64woningen@veluwonen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw contactpersonen van Veluwonen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Herma Tetteroo, woonconsulent              Rik Klaasen, projectleider 
 
 


