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Met plezier doen wij u hierbij het 15e Info Bulletin toekomen. Hierin informeren wij u over de 

laatste ontwikkelingen van ons verduurzamings- en renovatieproject op de Schuttersberg.  

 

De akkoordverklaring 

De afgelopen weken hebben wij bijna iedereen op de Schuttersberg bezocht om de akkoord -

verklaring en de keuzelijst toe te lichten. Wij zijn verheugd dat het overgrote merendeel van 

de bewoners instemt met het project zoals uitgelegd in de informatie brochure. Bijgaand 

ontvangt u het officiële schrijven met betrekking tot het behalen van de 70% 

akkoordverklaringen. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken ernaar uit 

om te gaan starten met de werkzaamheden in 2022. 

 

Het keukentafel gesprek/technische inspectie 

Tijdens de keukentafel gesprekken van de afgelopen weken hebben wij een verdere 

toelichting gegeven op de komende werkzaamheden en hebben wij gesproken over uw 

keuzes, wensen en mogelijkheden. U heeft nu nog een periode om goed na te denken wat u 

in uw eigen woning wilt laten uitvoeren binnen de mogelijkheden van het project. In het 

nieuwe jaar maken wij een nieuwe afspraak voor het vervolg en de technische inspectie bij u 

thuis. Tijdens dit gesprek maken wij uw keuzelijst definitief en uiteraard ontvangt u hiervan 

een kopie waarin de afspraken zijn vastgelegd. De werkzaamheden worden ingepland op 

basis van de planning van de aannemer. 

 

De planning 

Door het positieve nieuws van de akkoordverklaringen kunnen we nu samen met Van Wijnen 

de planning definitief maken. In het nieuwe jaar zullen wij de planning met u delen, zodat u 

weet wanneer uw woning op de planning staat voor de werkzaamheden. 

 

Feestdagen 

RVG, ABT  en Van Wijnen  hebben met de feestdagen en in week 52 bedrijfssluiting. Vanaf 3 

januari 2022 is RVG weer bereikbaar. Uiteraard is voor spoedgevallen Th. Jansen Beheer wel 

bereikbaar.  

 

Bewonersconsulent 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw bewonersconsulent Annemarie de Boer. Zij is 

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

 

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.  
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Het Projectteam Arnhem Noord I en II C.V. en alle betrokken partners wensen u hele fijne 

feestdagen en vooral een gezond nieuwjaar. 

 

Met hartelijke groet,  

Projectteam RVG Arnhem Noord 

 

 

  

 


