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Met plezier doen wij u het 4e Info Bulletin toekomen. Hierin stellen wij u op de hoogte van de 

laatste stand van zaken voordat de zomervakanties beginnen. 

 

Website 

Voor ons verduurzamingsproject hebben wij een nieuwe website laten maken, en wij zijn 

trots u te kunnen berichten dat deze ‘live’ is gegaan. Op www.rvgarnhemnoord.nl vindt u veel 

informatie over het project, ontwikkelingen en het laatste nieuws. Ook kunt u hier veel 

antwoorden op uw eerste vragen vinden. Wij hopen dat u regelmatig de site bezoekt. 

 

Keuze aannemer 

Wij zijn nog druk met het vergelijken van de voorstellen en de plannen van aanpak van de 

aannemers. De keuze aannemer volgt na de zomervakantie. Dan wordt er ook een informatie 

brochure gemaakt zodat u precies op de hoogte bent wat wij in- en om uw woning gaan 

doen. 

 

Huisbezoeken en informatie 

Op dit moment zijn er rond de 50 woningen bezocht door onze Bewonersconsulent 

Annemarie. Na haar vakantie worden de overige bewoners gebeld voor een 

kennismakingsafspraak. Wij krijgen al een goed beeld van wat u graag als bewoner wil en we 

gaan proberen om dit samen met de HBV en de Klankbordgroep in onze plannen te 

integreren.  

Als u nog niet gebeld bent, kunt u zich ook via de website inschrijven voor een afspraak: 

www.rvgarnhemnoord.nl 

 

Planning 

Na de zomervakantie en keuze aannemer neemt deze contact met u op voor een technische 

inspectie. Tijdens deze inspectie kunt de technische mankementen aan uw woning aangeven.  

In september wordt de modelwoning klaargemaakt volgens de plannen. In oktober nodigen 

wij u uit om deze modelwoning te komen bekijken en tonen wij u alle te verwachten 

werkzaamheden. Uiteraard heeft u dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.  

Op een later tijdstip kunt u zich hiervoor inschrijven op de website, wij berichten u vanaf 

wanneer dit kan. 

 

Vrijkomende woningen 

Wij krijgen veelvuldig de vraag van bewoners of het mogelijk is om als huurder te kunnen 

doorstromen naar een andere huurwoning van RVG. Vroeger kon je binnen de vereniging 

doorstromen, maar bij RVG kan dat straks alleen nog op de Schuttersberg en niet meer op de 

Braamberg.  
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Alle vrijkomende woningen worden tijdens het verduurzamingsproject gebruikt als 

modelwoning of tijdelijke wisselwoning. Na het project worden de modelwoningen en 

tijdelijke wisselwoningen op de Braamberg verkocht en de modelwoningen en tijdelijke 

wisselwoningen op de Schuttersberg worden dan weer doorverhuurd.  

 

U kunt aan de beheerder Th. Jansen beheer kenbaar maken of u in de toekomst wilt 

doorstromen naar een woning op de Schuttersberg; email: beheer@thjansenbeheer.nl 

 

Bewonersconsulent 

Uw Bewonersconsulent Annemarie de Boer is vanaf 17 augustus weer te bereiken op 

telefoonnummer 06-15390914 of email: a.deboer@rvgrealestate.nl 

Al uw vragen aangaande het verduurzamingsproject kunt u aan haar stellen. Annemarie heeft 

ook veel afspraken staan, dus mocht u haar even niet kunnen bereiken, dan verzoeken wij u 

een bericht in te spreken met uw naam, adres en telefoonnummer. Annemarie belt u dan op 

een later moment terug. Ook kunt u via de website een afspraak inplannen: 

www.rvgarnhemnoord.nl. 

 

‘Meet & Greet’ 

Alles wijst erop dat wij u eindelijk kunnen gaan ontmoeten…. 

Op donderdag 3 september aanstaande bent u van harte welkom bij: Zwembad Klarenbeek 

aan de Hommelseweg 536 te Arnhem van 18.00u tot 22.00u. Hier ontvangen wij u graag 

voor een heerlijk BBQ, drankjes en gezellig entertainment. Onder de aanwezigen verloten wij 

ook leuke prijzen, mis dit dus niet.  

Misschien dienen wij dan nog wel rekening te houden met de 1,5m regel, maar wij kijken uit 

naar uw komst en een leuk feestje. Omdat wij rekening moeten houden met de 

openingstijden van het zwembad kan er vanaf 19.00 een alcoholisch drankje worden 

genuttigd. 

U kunt zich aanmelden voor dit leuke evenement via de website: www.rvgarnhemnoord.nl,  

dit onder vermelding van uw naam, adres en het aantal personen  Mocht u zich niet kunnen 

inschrijven via de website dan kunt u ook een mail sturen naar: info@rvgarnhemnoord.nl 

 

In verband met de organisatie verzoeken wij u om voor 27 augustus te reageren. 

 

 

Wij wensen u fijne en zonnige weken toe en zien u heel graag op 3 september !  
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