
 
 
 
 
 
 
  

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.  

 
Gevolgen van het coronavirus 

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Voor u, 

voor iedereen, heeft dat vervelende gevolgen. Maar 

ieders gezondheid gaat natuurlijk boven alles. 

Voor de praktische problemen waar we in deze tijd 

tegenaan lopen, moeten ook praktische oplossingen 

worden gezocht. In deze brief leest u meer hierover. 

 

Extra aandacht voor vertrekkers 
Lastig is het voor de bewoners die in deze tijd verhuizen 

naar hun nieuwe huis. Veel winkels zijn immers dicht, 

niet alles is meer te koop of snel leverbaar. Het klussen 

in en aan het huis moet veilig gebeuren. Samen werken 

in één ruimte kan niet met teveel mensen tegelijk.  

 

Daarom denken wij tijdens uw verhuizing in deze 

periode extra met u mee. Zijn er problemen, dan 

zoeken graag voor u op maat naar oplossingen. Wij 

doen er zo alles aan om ook nu verhuizingen zo soepel 

mogelijk en zonder stress te laten verlopen.  

 

Geen inloopbijeenkomsten!  
Eerder kondigden wij u inloopbijeenkomsten aan, als 

een onderdeel van de bestemmingsplanprocedure van 

de gemeente. In die bijeenkomsten zouden wij u en ook 

uw omwonenden de nieuwe huizen met omgeving 

presenteren.  

Helaas kunnen die voorgenomen inloopbijeenkomsten 

niet doorgaan. Met de gemeente zijn wij in overleg over 

de vraag hoe wij de plannen het beste toch kunnen 

presenteren. Wij komen hier binnenkort bij u weer op 

terug. 

 

Langer leegstaande woningen 
Het vinden van tijdelijke bewoners voor de leeg 

gekomen huizen is wat lastiger geworden in deze 

periode. Maar de beheerder “Voorkom Leestand” zet 

zich nog steeds 100 % in om toch alle huizen zo snel 

mogelijk weer bewoond te krijgen. 

 

De WAC adviseert op afstand 
De ontwerptekeningen van de nieuwe huizen en de 

omgeving zijn nu bijna klaar. De tekeningen zijn voor 

advies verstuurd naar de  Woon Advies Commissie, ook 

wel de WAC genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stichting WAC Adviescommissie Oost Veluwe bestaat 
uit een groep gespecialiseerde vrijwilligers. Zij kijken 
naar bouwtekeningen vanuit de ogen van de 
toekomstige bewoner. Is het huis wel gebruikers-
vriendelijk en veilig voor de bewoners? Daarmee zetten 
zij zich in voor een goede kwaliteit van de nieuwe 
huizen en de woonomgeving. 

Normaal gesproken zouden wij samen met de WAC 
naar de tekeningen kijken. Dat kan nu helaas niet. Ook 
de leden van de WAC zelf kunnen niet bijeen komen. 
Maar gelukkig zijn zij flexibel en zorgen er toch voor dat 
al hun reacties gebundeld bij ons terecht komen. Zodra 
wij die hebben ontvangen, bespreken wij die adviezen 
met onze projectcommissie van bewoners uit de 
Wethouder Giermanstraat. Hoe we dat gaan doen? 
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Daarover denken wij nog na. Ook daarvoor zullen wij 
vast en zeker een oplossing vinden. 

 

Fijne paasdagen! 

 

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

contact met ons op. Ons kantoor is nog steeds 

gesloten. Maar 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  
06-57 50 88 26 

• email: giermanstraat@veluwonen.nl 

 

 

 

 

Uw contactpersonen 

    
Nicole van Tongeren,  Adrie Schreuder, 

sociaal projectleider  projectleider Vastgoed 
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