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Met plezier doen wij u hierbij het 11e Info Bulletin toekomen. Hierin informeren wij u over de 

laatste ontwikkelingen van ons verduurzamingsproject voor de Schuttersberg en Braamberg.  

 

Vanaf volgende week start de bouwvakantie, en voordat wij met vakantie gaan willen wij u 

nog kort berichten.  

 

Proefwoningen 

Sinds het laatste Info Bulletin is er niet veel veranderd aan de proefwoningen. We zijn nog in 

afwachting van een aantal bestelde items; deze worden na de bouwvakantie geïnstalleerd. Na 

goedkeuring van de nieuwe kleuren was er geen tijd om deze op alle proefwoningen aan te 

brengen. Er is gekozen om de St Nicolailaan 10 onder te dompelen in de nieuwe kleurstelling. 

De overige woningen worden later in de bouwstroom meegenomen.  

De steigers worden deze week verwijderd zodat er tijdens de vakantie geen overlast is.  

      

Het sociaal statuut 

Als bijlage ontvangt u het sociaal statuut, hierin staan de kaders omschreven in het belang 

van de huurders. Dit document is in samenwerking met de HBV tot stand gekomen. Mocht u 

vragen hebben dan kunnen wij deze op de informatie dagen of tijdens een huisbezoek 

beantwoorden. 

 

Overhangend groen bij paden 

In het vorige Bulletin hebben wij u verzocht om de achterpaden vrij te houden van 

overwoekerend groen. Ook overhangend groen naar het trottoir aan de voorzijde van uw 

woning verzoeken wij vrij te maken. Het vochtige klimaat en de warmte van de afgelopen tijd 

doet het groen goed en heeft hier en daar een knipbeurt nodig. 

 

Vakantie 

Tijdens de bouwvakantie (26 juli-13 augustus) is Annemarie niet bereikbaar, vanaf 16 

augustus is zij weer aanwezig voor al uw vragen. Voor calamiteiten omtrent het project kunt 

u terecht bij Th. Jansen Beheer 026-3636058. Ook de aannemer rond deze week haar 

werkzaamheden af en is daarna met vakantie. 

 

Onderhoud en beheer 

Alle vragen met betrekking tot bestaand onderhoud of beheer kunt u melden bij Th. Jansen 

Beheer op telefoonnummer 026-3636058 of email: beheer@thjansenbeheer.nl.  

 

Wij wensen u namens Projectteam RVG Arnhem Noord een hele fijne zomer toe, en indien u 

op reis gaat geniet en blijf gezond. 

 

Met hartelijke groet , Projectteam RVG Arnhem Noord 
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