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Deze nieuwsbrief voor u gaat over uw
verhuizing, de sloop en de nieuwbouw in de
Wethouder Giermanstraat. Wij vertellen u wat
u moet weten en houden u op de hoogte van
de laatste stand van zaken. Deze brief
verschijnt zodra wij u nieuws te melden
hebben.

Het bestemmingsplan is definitief!
Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan
goedkeurde, konden buurtbewoners tot
11 juni bezwaar maken tegen het plan. Dat is
niet gebeurd. Het bestemmingsplan is nu
definitief vastgesteld. Vervolgstap is de
aanvraag van de omgevingsvergunning.

bewoners. De komende maanden komen dus
steeds meer huizen leeg te staan.

Leegstand
In de periode van leegstand is het niet
wenselijk dat zaken rond woningen worden
weggehaald, zoals bestrating, hekwerken,
schuttingen of onderdelen van de huizen. Alle
op het terrein aanwezige materialen zijn
eigendom van de aannemer. Alle materialen
worden gescheiden en gesorteerd afgevoerd
en zoveel mogelijk hergebruikt.
Het handhaven van de leefbaarheid en de
veiligheid in de straat heeft de komende tijd
extra onze aandacht.

Spijt van definitief vertrek?
Wij hopen natuurlijk dat alle definitief
vertrokken huurders op een goede plek een
nieuw huis hebben gevonden. Maar helaas
voelt niet iedereen zich thuis in de nieuwe
omgeving. Met een afspraak voor
spijtoptanten krijgen alle definitief vertrokken
huurders nog een kans op terugkeer naar de
nieuwbouw. Binnenkort ontvangen zij
daarover een brief. Bij de verdeling van de
nieuwbouwwoningen sluiten spijtoptanten
wel achteraan in de rij.
Impressietekening van de nieuwbouw

Stand van zaken herhuisvesting
Alle huurders van Veluwonen hebben nu
(permanent of tijdelijk) herhuisvesting
gevonden in Brummen.
De huurovereenkomsten van de te slopen
huizen eindigen eind augustus, van zowel de
huurders van Veluwonen als de tijdelijke

Uw contactpersonen

Nicole van Tongeren,
sociaal projectleider

Adrie Schreuder,
projectleider

0313 – 74 52 42

0313 – 65 90 23
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Nieuwsbrieven voor omwonenden
Aannemer Dijkhof Bouw treft nu de
voorbereidingen voor de sloop van de huizen.
Een planning van activiteiten is uitgewerkt.
De omwonenden in en rond de Wethouder
Giermanstraat gaan straks veel merken van
het project in uitvoering. Wij houden hen op
de hoogte via onze nieuwsbrieven voor
omwonenden. Binnenkort verschijnt de eerste
nieuwsbrief.
Om ook u, als terugkeerders, op de hoogte te
houden van de voortgang van het werk in de
Wethouder Giermanstraat, ontvangt u van ons
ook die nieuwsbrief. Bovendien kunt u al onze
nieuwsbrieven terugzien op onze site
www.veluwonen.nl onder ‘Over Veluwonen’.

