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Nieuwe entree zelfstandige 
appartementen
De nieuwe entree kan gebruikt 
worden, maar de werkzaamheden zijn 
nog niet helemaal klaar. 

We wachten nog op de levering van 
het  bellentableau Voor nu is er een 
tijdelijke voorziening gemaakt voor 
het openen van de entreedeuren. Ook 
moeten de brievenbussen nog worden 
geplaatst en moet de vloerbedekking 
nog worden gelegd. 
De postbode en postbezorger 
informeren wij over de nieuwe 
postkast locatie d.m.v. een tekstbord. 
Maakt u gebruik van andere 
bezorgdiensten dan vragen wij u die 
zelf te informeren.
 
Plaatsen intercom en alarmering
De eigen intercom in de 
appartementen van Veluwonen is 
geplaatst. Doordat het bellentableau 
in bestelling is, kan 
de intercom nog niet worden 
aangesloten. De zelfstandige 
woningen van Veluwonen kunnen de 
toegangsdeur tijdelijk openen met 
hun sleutel. Als de werkzaamheden 
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Nieuwe entree zelfstandige 
appartementen Veluwonen.

De werkzaamheden zijn begonnen, we zijn nu op verschillende plekken aan het 
werk. In deze nieuwsbrief leest u waar we mee bezig zijn. 
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klaar zijn en u de intercom kunt 
gebruiken krijgt u bericht van 
ons. Bij een paar bewoners is 
de personenalarmering nog niet 
geactiveerd. Als dit voor u geldt, 
meldt dit dan bij Riwis.

Werkzaamheden gangen 
zelfstandige appartementen
De materialen voor het opknappen 
van de gangen is niet op tijd 
geleverd. Dit werk stellen we 
daarom uit naar het voorjaar. 
We zijn wel alvast begonnen met 
de voorbereidingen. Zo zijn de 
leuningen en de stootborden in de 
gangen al verwijderd.

Buitenschilderwerk
De buitenwerkzaamheden zijn 
in volle gang. De gevels worden 
gereinigd en wanneer het weer 
het toelaat wordt de buitenkant 
geschilderd. Het reinigen en 
machinaal schuren van de kozijnen 
maakt een beetje herrie. Dit kan 
geluidsoverlast geven. Ook vraagt 
de schilder u of de ramen en/of 
deuren even open mogen. Daarna 
worden de screens vervangen. Als 
alles klaar is, worden de ramen 
gewassen.

Aanbrengen passeerhavens in 
het pad
Het pad naar de nieuwe entree 
is klaar. Om te kunnen passeren 
met scootmobiels was het 
pad niet breed genoeg. Dit is 
opgelost door het aanbrengen van 
passeerhavens. 

Het pad naar de nieuwe entree is klaar.

Werkzaamheden centrale hal 
Tolzicht
In verband met de werkzaamheden 
in de centrale hal zijn de receptie 
en de winkel verhuisd naar de 
achterkant van het gebouw. Dit 
is in de kantoorruimte tussen 
de nummers 71 en 73. De 
openingstijden van de winkel zijn 
veranderd. De winkel is twee keer 
per week open, op maandag en 
donderdag van 15.00 uur tot 16.00 
uur. De kapster knipt vanaf 21 
februari bij u aan huis. U kunt haar 
bellen voor het maken van een 
afspraak. De werkzaamheden in de 
centrale hal brengen overlast met 
zich mee. Denk aan geluid- en stof.

De winkel en de receptie zijn verhuisd 
naar de achterkant van Tolzicht. 
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Hoofdingang Tolzicht gesloten
In de week van 28 februari is de 
hoofdingang van Tolzicht gesloten. 
De hoofdentree is dan alleen 
voor noodgevallen te gebruiken. 
Bewoners, bezoekers, huisarts, 
ect. kunnen via de receptie aan 
de achterzijde van Tolzicht naar 
binnen. Daar is ook ruimte om 
te parkeren. Onder andere de 
huisarts en de avond/nachtdienst 
krijgen een vaste parkeerplaats 
aan de achterzijde.

Nieuwe huiskamers Tolzicht
De nieuwe huiskamers op de 
eerste en tweede verdieping zijn 
klaar. Het is een gezellige ruimte 
geworden waar mensen kunnen 
koken en bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Het wachten is nog op 
de nieuwe meubels. Deze moeten 
nog worden geleverd. De nieuwe 
meubels maken de ruimte straks 
een stuk gezelliger en sfeervoller. 
De bewoners en medewerkers 
zijn erg tevreden en vinden het 
een mooie ruimte. Voor sommige 
bewoners is het nog even wennen. 

De nieuwe huiskamer is een fijne plek 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Verhuizing eerste bewoners 
Tolzicht
De eerste twee bewoners zijn 
naar hun nieuwe appartement 
verhuisd, dit is op de eerste en 
tweede verdieping, huisnummers 
125A en 225. We wensen de 
bewoners veel woonplezier in hun 
nieuwe appartement.

Nieuwe appartement op de 1ste 
verdieping.

Veiligheid in het gebouw
Er wordt op verschillende 
plekken gewerkt in het gebouw. 
De vakmannen zijn bezig met 
hun werk en bewoners en 
medewerkers lopen langs de 
werkzaamheden. We vragen aan 
iedereen om op te letten om 
ongelukken te voorkomen. Samen 
maken we veilig werken en wonen 
mogelijk.



AZ

Ellis Aardenburg  
Trebbe
(088) 259 03 87

Vragen 
Bel met onze bewonersbegeleiders Leida Dotulong, Ellis Aardenburg of 
Sity Travaille. Of stuur een e-mail naar tolzicht@veluwonen.nl

Verbinding tussen de gebouwen 
blijft
We hebben gemerkt dat er 
verwarring is over de verbinding 
tussen de woongebouwen A 
(Tolzicht) en B (Veluwonen). 
Bewoners denken dat deze 
verbinding wordt dichtgezet, 
maar dit is zeker niet het geval. 
De verbinding tussen de beide 
woongebouwen blijft open. 

De taxi opstelplaats 
Vanaf 28 februari kunnen taxi’s 
de bewoners ophalen aan de 
achterzijde van Tolzicht. Er wordt 
nog een bord geplaatst voor de 
taxi opstelplaats, dit is bij de 
groenstrook naast de dierenweide.

Taxi’s 
kunnen 
naast de 
groenstrook 
parkeren. 
Hier plaatsen 
we nog een 
bord ‘Taxi 
opstelplaats’.

Sity Travaille
Trebbe
(088) 259 00 44

Leida Dotulong 
Veluwonen 
(0313) 74 52 40

Spreekuur 
Elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur houden Ellis en Leida spreekuur 
in de bieb op de begane grond (gebouw B). Wilt u graag weten wat er 
gaat gebeuren of vindt u het leuk om andere bewoners te ontmoeten? 
Kom gezellig langs. Koffie en thee staan voor u klaar.

Hartelijke groeten, Het projectteam


