DUURZAME WONINGVERBETERING
VOGELBUURT BRUMMEN
Nieuwsbrief omwonenden
Aan de bewoner(s) van dit adres,
Binnenkort start het project Duurzame Woningverbetering Vogelbuurt Brummen. U woont dichtbij de woningen
die duurzaam verbeterd worden. Daarom brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en acties die
staan te gebeuren en de mogelijke hinder die u daarvan kunt ondervinden.

Start voorbereidende werkzaamheden
Vanaf maart zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De benodigde vergunningen zijn inmiddels
afgegeven door de gemeente Brummen. De afgelopen tijd zijn er in en om de woningen werkzaamheden
uitgevoerd om te voorkomen dat vogels zich nestelen: er zijn netten over daken gespannen, er worden vogelvides
en gierzwaluwpannen geplaatst. Deze zorgen ervoor dat de vogels elders kunnen gaan nestelen en dat zij niet
verstoord worden door de werkzaamheden aan de woningen. Op deze manier dragen we bij aan de natuur in de
wijk!

Aannemer
Veluwezoom Verkerk Bouw uit Zevenaar is de aannemer die de duurzame woningverbetering gaat uitvoeren. Zij
zijn dagelijks op het bouwterrein aanwezig. De werkzaamheden zullen van maandag t/m vrijdag tussen 07.15.uur
’s ochtends en 17.00 uur ’s middags worden uitgevoerd.
De planning en routing van de (voorbereidende) werkzaamheden (vóór de zomervakantie) treft u aan in de bijlage
bij deze nieuwsbrief. NB: de werkzaamheden starten eind maart en lopen door tot de zomervakantie.
Na de zomervakantie komt er een planning en routing voor de rest van de woningen.

Bouwverkeer
Tijdens de bouwperiode kunt u mogelijk hinder ondervinden van het bouwverkeer wat aan- en afrijdt. Ook zal er
enig geluid te horen zijn van de bouwactiviteiten.
Doordat er werkzaamheden uitgevoerd worden in uw buurt zullen er gedurende de werkzaamheden ook minder
parkeerplekken beschikbaar zijn. We vragen uw begrip hiervoor.
Uiteraard proberen we zoveel mogelijk parkeerplekken voor u beschikbaar te houden.
De werkzaamheden starten (eind maart) aan de Patrijsstraat (nummers 61 t/m 33). We vragen u uw auto niet te
parkeren aan de zijde Patrijsstraat 33 t/m 61.

Modelwoning Patrijsstraat 31
Elke woensdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur zal er iemand vanuit Woningstichting Brummen en/of
Veluwezoom Verkerk in de modelwoning aan de Patrijsstraat 31 aanwezig zijn. U kunt hier terecht met uw vragen
en opmerkingen.

Veiligheid
Zeker de bouw is een sector waar een ongeluk in een klein hoekje zit… iedereen heeft er dus belang bij dat
veiligheid voorop staat bij de bouw! We nemen diverse voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat er voor u
en de bouwlieden veilig kan worden gebouwd. Er wordt door middel van bouwhekken en bouwlinten duidelijk
aangegeven waar het bouwterrein zich bevindt. We verzoeken u dringend voor uw eigen veiligheid het
bouwterrein (ook buiten werktijden) niet te betreden.

Om u een beeld te geven van het project, ziet u hieronder afbeeldingen van de woningen na de duurzame
woningverbetering:

Informatie
Voor meer informatie over het project verwijzen we u naar de website:
www.duurzamewoningverbeteringvogelbuurtbrummen.nl.

Ook is er een Facebookpagina aangemaakt, waar vaak nieuws of relevante informatie wordt geplaatst: Duurzame
Woningverbetering Vogelbuurt Brummen.

Mocht u telefonisch iemand willen spreken, dan kunt u bellen naar Gert-Jan Holt (sociaal projectleider):
tel.nr. 06-149 190 60. Ook kunt u een email sturen naar: vogelbuurtbrummen@volkerwessels.com.

