
 
 
 
 
 
 
 
 
  Eerbeek, 1 december 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Met o.a. in deze nieuwsbrief:  
- Huisbezoeken 
- Informatiebijeenkomst 
- Zolders leegmaken  

 

Voor u ligt de 4e nieuwsbrief over de plannen 

voor uw huis in Hoenderloo.  

 

Huisbezoeken 
Afgelopen weken hebben we u bijna allemaal 

thuis bezocht om u te vertellen over de 

plannen voor uw huis en de voorlopige 

planning van de werkzaamheden. U heeft 

kennis gemaakt met Herma Tetteroo en het 

waren hele fijne gesprekken. Dank voor uw 

gastvrijheid en uw openheid.  

Heeft u nog geen huisbezoek gehad, maar 

stelt u dit toch op prijs, neem gerust contact 

met ons op. We komen ook graag bij u langs.  

 

Informatiebijeenkomst  
Wij heten u van harte welkom tijdens de  

inloopbijeenkomst in het Dorpshuis op:  

 

Woensdag 11 januari 2023  

tussen 15:30 en 19:30 uur.  
 

U kunt dan tekeningen, verschillende 

materialen bekijken en het projectteam is er 

om vragen te beantwoorden. Voor een hapje 

en drankje wordt ook gezorgd. Graag zien wij 

u dan!   

 

4e Bijeenkomst projectcommissie 
Op 17 oktober hebben we weer een goed 

overleg gehad met de projectcommissie. We 

bespraken de ontwerpen en de planning. De 

projectcommissie stelde ook veel vragen, die u 

wellicht ook heeft.  

In de brochure kunt u straks al veel informatie 

lezen en stel uw vragen vooral tijdens de 

inloopbijeenkomst.  

 

Voorlopige planning 
Als de plannen bij Veluwonen worden 

goedgekeurd, dan ontvangt u nog voor de 

kerst onze informatiebrochure. Dit is een 

boekje waarin u kunt lezen welke 

werkzaamheden er aan uw huis gaan 

plaatsvinden. Wanneer en welke overlast dit 

voor u betekent. Wij vragen of u akkoord gaat 

met de werkzaamheden. Als 70% van de 

huurders akkoord is, dan gaan de 

werkzaamheden zeker door.  

 

Voorafgaand aan de start van de 

werkzaamheden volgt er een technische 

opname van ieder huis. We komen dan dus 

weer bij u langs. Dit is een belangrijke 

afspraak, omdat we dan kijken, hoe de steiger 

komt te staan, of de aannemer overal bij kan 

en hoe aansluitingen/ kanalen binnen in uw 

huis uitkomen.  

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw contactpersonen van Veluwonen  
 

                                                                                                                    

 Herma Tetteroo, sociaal projectleider                      Henk Sloot, projectleider   

 

 

We gaan voorlopig nog uit van onderstaande 

globale planning: 

 

Fase 1 
Huizen aan de Bijdamweg en Mr. Gangelweg: 

Start werkzaamheden: februari 2023 tot 

zomer 2023.  

 

Fase 2 
Huizen aan de Marten van Wijheweg en 

Paalbergweg:  

Start werkzaamheden: oktober 2023 tot eind 

2023/ begin 2024.   

  

Het hierboven genoemde is allemaal onder 

voorbehoud van vergunningen, interne 

besluitvorming, regels wet 

Natuurbescherming enzovoort.  

  

 

 

 

 

Zolders leegmaken  
Woont u aan de Bijdamweg of Mr. 

Gangelweg? Dan is er asbest op uw dak 

aanwezig. Om dit goed en veilig te 

verwijderen, is het noodzakelijk dat uw zolder 

tijdelijk helemaal leeg is. Wilt u 

verhuizendozen van ons lenen? Dat kan! Stuur 

dan een mailtje naar 

hoenderloo@veluwonen.nl of neem contact 

op met Herma.  

  

Vragen?  

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief 

vragen? Neem dan gerust contact op met de 

sociaal projectleider Herma Tetteroo. 

Ze is  bereikbaar op maandag, dinsdag en 

donderdag op:  

• telefoonnummer: 06-237 202 39  

• email: hoenderloo@veluwonen.nl  


