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INFO BULLETIN  

Schuttersberg 

Mei 2022 

 

Met plezier doen wij u hierbij het 19e Info Bulletin toekomen. Hierin informeren wij u over de 

laatste ontwikkelingen van ons verduurzamingsproject voor de Schuttersberg.  

 

Technische inspectie 

Ondertussen heeft er een gesprek plaatsgevonden bij ongeveer de helft van de woningen op 

de Schuttersberg. Wij bellen u binnenkort om een afspraak in te plannen als u nog niemand 

heeft gesproken, ook kunt u ons bellen voor een afspraak. Wij verwachten binnen een maand 

de gesprekken te hebben afgerond. 

 

Modelwoning 

Als u de modelwoning alsnog wil bezoeken kunt u contact opnemen met Annemarie de Boer. 

Ook kunt u deze afspraak plannen als u wordt gebeld voor de technische inspectie. 

 

Asbest 

Misschien heeft u een brief ontvangen van Asbestinventarisatiebureau Van de Poel BV uit 

Arnhem. Als uw badkamer en/of keuken en/of toilet worden vernieuwd komt Firma Van de 

Poel dit checken op asbest. Dit kan visueel en soms wordt er achter een tegel gekeken. 

Indien het tegelwerk is verwerkt in specie of bevestigd na 1994 volstaat een visuele check. 

In de badkamer komt een gat voor de ventilatieluchtafvoer. Indien dit gat door een tegel 

gaat zal men de tegellijm moeten bemonsteren op asbestsporen. 

 

Lege woningen 

Op dit moment pakt van Wijnen ook de lege woningen op de Schuttersberg op. We kunnen 

hier het mechanisch ventilatie systeem vast aanbrengen en indien mogelijk isoleren.  

 

Vleermuizen 

Tot 15 juni kan er buiten aan de woningen niet gewerkt worden. In samenwerking met 

Econsultancy worden na 15 juni voegen dichtgezet om de vleermuizen te weren uit de spouw. 

Vervolgens worden er nieuwe vleermuiskasten geplaatst als de steigers er staan. 

 

Van Wijnen  
Heeft u vragen over de werkzaamheden of over de planning. Neem dan contact op met Van 

Wijnen, te bereiken op telefoonnummer 06-82733230 of email: braamberg@vanwijnen.nl.  

 

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.  

 

Met hartelijke groet, Projectteam RVG Arnhem Noord 
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