
 

 

  

Voor u! 
U woont vlakbij de Beekwal en daarom krijgt u van ons 

deze nieuwsbrief. Veluwonen maakt samen met Riwis 

Zorg & Welzijn plannen voor de bouw van een nieuwe 

Beekwal. Met deze nieuwsbrief houden we u op de 

hoogte van deze plannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat zijn de plannen? 

We hebben u in juni 2022 verteld dat we gaan 
nieuwbouwen rondom de Beekwal. We willen bouwen: 

• 39 nieuwe appartementen (voor ouderen die 24/7 
zorg nodig hebben) op de plek van de oude MAVO 
(aan de Derickxkamp). 

• 39 nieuwe appartementen (voor ouderen die 24/7 
zorg nodig hebben) op de plek van de huidige 15 
aanleunwoningen (ook aan de Derickxkamp). 

• op de plek van de huidige Beekwal komt een 
nieuw woongebouw (appartementen voor ouderen 
die geen of eenvoudige zorg nodig hebben) met ± 
30 extra woonplekken.  

Lees meer op: www.veluwonen.nl/beekwal 

Uitnodiging inloopavond 
U bent van harte welkom op een inloopavond op 

woensdag 11 januari 2023 in Tjark Riks. U kunt gewoon 

even binnenlopen tussen 19.30-21.00 uur. 

 

U krijgt dan meer informatie  

over het bestemmingsplan.  

Ook kunt u uw vragen stellen  

over de plannen. 

 

Hoe denkt u mee over het  

bestemmingsplan? 

Het bestemmingsplan ligt  

waarschijnlijk vanaf eind januari  

2023 ter visie bij de gemeente Brummen. U kunt dan 

uw zienswijzen indienen op dit nieuwe 

bestemmingsplan. De gemeenteraad van Brummen 

neemt uiteindelijk een besluit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start sloop MAVO 
We verwachten de oude MAVO tussen eind januari en 

half maart 2023 te slopen. Dit gebeurt door het bedrijf 

Rouwmaat uit Groenlo. Tijdens en na de sloop komen er 

hekken rondom het terrein. 

 

U kunt overlast hebben van de sloop. Denk aan lawaai, 

stof en heen-en-weer rijdende vrachtwagens. We 

kunnen dit helaas niet voorkomen. We hopen dat u 

hiervoor begrip heeft. 

 
 

In dit nummer: 
- Wat zijn de plannen? 

- Uitnodiging inloopavond 

- Start sloop MAVO 

Nr. 3, december 2022 

http://www.veluwonen.nl/beekwal


 

 

 

Meer weten? 
• Woont u in één van de aanleunwoningen? Bel 

dan gerust uw contactpersoon Leida Dotulong 

op telefoonnummer (0313) 65 90 23 of via 

email leida.dotulong@veluwonen.nl 

 

• Woont u rondom het terrein van de Beekwal? Of 

bent u op een andere manier geïnteresseerd in 

de plannen? Bel of mail dan gerust René Schiks 

(projectleider) op telefoonnummer (0313) 65 90 

23 of rene.schiks@veluwonen.nl 
 

• Kijk ook eens op www.veluwonen.nl/beekwal 

 

Uw contactpersonen 
 
 
 
 
 
 
          
Leida Dotulong,    René Schiks, 

sociaal projectleider   projectleider 
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