
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over het groot onderhoud

en verduurzamen van uw huis aan de Trepkesweide in Empe.

We zijn de afgelopen tijd onder andere bezig geweest om een

aannemer te kiezen die het groot onderhoud kan uitvoeren.

We werken graag met een regionale partij en mede daarom

hebben we gekozen voor aannemersbedrijf Peters uit
Zutphen. Zij hebben veel ervaring met het renoveren van

woningen en begrijpen dat ze bij u te gast zijn. Peters uit
Zutphen heeft vaker naar tevredenheid projecten voor

Veluwonen uitgevoerd. Met hen werken we nu verder de

plannen uit.

Nummer 2, November 2019

Met o.a. in deze nieuwsbrief:
o Aannemer gekozen;
o Verder onderzoek;
r Natuurbescherming

Zoals we u in de vorige nieuwsbrief al vertelden, willen we

een bijeenkomst organiseren om u meer te vertellen over

onze plannen. We hadden het plan om dat in het najaar van

dit jaar te doen, maar we stellen dit uit naar volgend jaar. We

weten nu nog niet wanneer dit precies zal zijn. U ontvangt

hiervoor tegen die tijd een uitnodiging.

Onze projectmedewerker Leida Dotulong is bij u op bezoek

geweest om kennis te maken. Helaas is Leida langdurig ziek.

Daarom neemt haar collega Herma Tetteroo het werk over.

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

contact op met projectmedewerker Herma Tetteroo. Zij is op

maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via:

c telefoonnummer: (0313) 65 90 23

o email:trepkesweide@veluwonen.nl
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Om een goed plan te maken met de aannemer is het nodig om

meer (technisch) onderzoek te doen. Dit gebeurt de komende

tijd. Daarom kunt u ons zien rondlopen in de straat en we

maken foto's. Misschien willen we ook graag in uw huis kijken.

Dat bespreken we altijd vooraf met u.

Als we onderhoud doen aan huizen,

dan hebben we altÍjd te maken met

de Wet natuurbescherming. Naar

aanleiding van het eerst onderzoek

is gebleken dat er beschermde

diersoorten aanwezig zijn, zoals een

beschermde vleermuissoort.

Daardoor moeten we goed kijken

hoe we hier onze plannen op

kunnen aanpassen. Hier is wat

meer tijd voor nodig.
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Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma ïetteroo, propctmedewerker Henk Sloot, projectleider

:

:


