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Deze nieuwsbrief voor u gaat over uw verhuizing, de
sloop en de nieuwbouw in uw straat. 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.

Onderzoek asbest
Op donderdag 27 augustus vindt onderzoek plaats naar
asbest. De onderzoekers bekijken deze keer alle (eigen)
schuren, bergingen, afdakjes e.d. in de tuinen. Wilt u hen
hiervoor de toegang geven tot uw achtertuin? Bent u niet
thuis en is uw achtertuin afgesloten? Dan is het fijn
wanneer u uw poort of hekwerk die dag niet afsluit. Of
laat een sleutel achter bij uw buren. Alvast bedankt voor
uw medewerking!

Nog slechts 4 huurders (huishoudens) wachten op een
passend huis om definitief de Wethouder Giermanstraat
te verlaten. En 5 huurders (huishoudens) keren bij
voorkeur terug naar een nieuw huis in deze straat. Voor
hen zoeken wij binnenkort een wisselwoning.
Gelukkig komen er, ondanks deze coronatijd, regelmatig
woningen beschikbaar in Brummen. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat ook de laatste bewoners een huis naar
wens kunnen vinden.

Verhuizingen
Langzaam maar zeker vindt de een na de andere
verhuizing plaats. Inmiddels hebben 16 huurders een
nieuw (t)huis gevonden.

De broers Boesveld: de een zojuist verhuisd, de andere nog in
afwachting.

Bestemmingsplan

Toon Zeijseink is goed voorbereid op zijn verhuizing. “Wat weg kan,
hoef ik niet meer in- en uit te pakken” is zijn motto.

U heeft de ontwerptekeningen voor het nieuwbouwplan
al kunnen inzien. U en omwonenden hebben daarop een
eerste reactie kunnen geven. Wij ontvingen vooral veel
vragen. Over hoe het werk wordt uitgevoerd en hoe wij
omgaan met de erfgrenzen: hekken, hagen en paden. Op
al die vragen hebben wij inmiddels ook een antwoord
gegeven.
In de maand september legt de gemeente het
bestemmingsplan formeel ter inzage. Dan kunnen de
omwonenden daarop hun reactie, hun zienswijze
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indienen bij de gemeente. En dat kan leiden tot
aanpassingen van het plan.

Contact?
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem gerust
contact met ons op. Ons kantoor is op afspraak te
bezoeken. Telefonisch en per e-mail blijven wij voor u
bereikbaar.
Nicole van Tongeren is bereikbaar op maandag tot en
met donderdag per:
•
•

telefoonnummer: (0313) 65 90 23 of 06-7508826
email: giermanstraat@veluwonen.nl.

