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INFO BULLETIN  

Schuttersberg 

Juni 2022 

 

Met plezier doen wij u hierbij het 21e Info Bulletin toekomen. Hierin informeren wij u over de 

laatste ontwikkelingen van ons verduurzamingsproject voor de Braamberg.  

 

Nieuw rekeningnummer 

Recentelijk heeft u een e-mail ontvangen over het nieuwe bankrekeningnummer van RVG 

Arnhem Noord CV I of RVG Arnhem Noor CV II. Er heeft enkel een wijziging van 

bankrekeningnummer plaatsgevonden omdat RVG van de ABN naar de Rabobank is 

overgegaan. Derhalve is er slechts sprake van een administratieve  wijziging van de 

bankrekening en voor de rest blijft alles gelijk.  

 

Planning 

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de werkzaamheden medio september starten op de 

Schuttersberg. Zodra er een exacte planning is informeren wij u uiteraard gelijk. U ontvangt 

uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startbrief van Van Wijnen. In de 

komende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte. 

 

Lege woningen 

Er is niet veel vraag naar logeerwoningen tijdens de werkzaamheden. De lege woningen 

worden deels weer verhuurd. Mocht u interesse hebben in een andere woning dan kunt u zich 

inschrijven op de wachtlijst. Meer informatie hierover of voor een inschrijfformulier kunt u 

terecht bij m.bune@thjansenbeheer.nl vanaf volgende week staat het formulier op de 

website, www.rvgarnhemnoord.nl. 

 

Container 

Voor het weggooien van spullen plaatsen wij een container, zodat u uw zolder leeg kan 

maken, plaatsen wij een container. Na de bouwvak informeren wij u hier verder over. 

 

Oude lekkages  

Er komen vragen over oude lekkages of onderhoudswerkzaamheden. Van Wijnen is alleen 

verantwoordelijk voor het project en de werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn. Voor 

vragen over het dagelijks onderhoud of oude lekkages, niet functionerende onderdelen etc., 

kunt u melding maken bij Jansen beheer. Hier wordt u met uw vragen of meldingen verder 

geholpen. 

 

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: schuttersberg@vanwijnen.nl.  

 

Note: De projecttelefoon blijft in het weekend in de bouwkeet en wordt dus niet beantwoord. 

Dat geldt ook voor de project e-mail Braamberg. 
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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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