Nummer 3, februari 2021
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Wat wordt er gebouwd?
• Hoe gaan de huizen eruitzien?
• Laatste stand van zaken
•
Voor u ligt de derde nieuwsbrief over de nieuwbouw
van 43 huizen in Eerbeek. U krijgt deze nieuwsbrief
omdat u vlak bij één van de twee bouwterreinen woont.

De huizen komen zo te staan. Zie tekeningen hieronder.

Aannemer Roosdom Tijhuis is in december begonnen
met bouwen. Met deze nieuwsbrief houden we u de
komende tijd op de hoogte van de bouwprojecten.

Wat wordt er gebouwd?
Roosdom Tijhuis bouwt 25 huizen op de plek van De
Triangel en 18 huizen op de plek van de C. van
Leeuwenschool. Dat zijn in totaal dus 43 nieuwe huizen.
Woningcorporatie Veluwonen wordt de eigenaar van de
huizen en gaat deze verhuren.

Links: de huizen op de plek van De Triangel. Rechts: de
huizen op de plek van de C. van Leeuwenschool.

Hoe gaan de huizen eruit zien?

De huizen op de plek van De Triangel gaan snel en
enkele blokken zitten inmiddels onder dak. Het
binnenwerk gaat daar starten.

Er komen huizen voor 1 of 2 personen en
ééngezinswoningen. Hieronder ziet u voorbeelden.

Laatste stand van zaken

De Triangel ééngezinswoningen & 1/2 persoons huizen

De huizen zijn in de zomer van 2021 klaar.

C. van Leeuwenschool ééngezinswoningen & 1/2
persoons huizen

Op de plek van de C. van Leeuwenschool zijn alle
begane grondvloeren gelegd en is gestart met de
onderbouw van de huizen.

In het najaar van 2021 zijn deze huizen ook klaar.

Verhuur van de huizen
We verwachten dat de huizen dit voorjaar in de
verhuur gaan. Meer informatie hierover leest u dan
op www.veluwonen.nl
Wilt u hier huren? Zorg dan dat u ingeschreven staat
op www.woonkeus-stedendriehoek.nl

Vragen?

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden?
Neem dan contact op met uitvoerder Dinant
Geerling van Roosdom Tijhuis op telefoonnummer
(0548) 51 80 24.
Heeft u andere vragen over
dit bouwproject? Bel of mail
gerust met Henk Sloot,
projectleider van Veluwonen.
Hij is van dinsdag t/m
donderdag bereikbaar op:
• (0313) 65 90 23
• henk.sloot@veluwonen.nl

