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Molenplan 2e fase

Berend van Hackfortweg evenzijde, Vorden
Deze nieuwsbrief gaat over het groot onderhoud aan 17 woningen aan de even-zijde van
de Berend van Hackfortweg in Vorden. Er zijn 2 type woningen: de twee-onder-een kap
woningen en de rijtjeswoningen. Dit is de tweede fase van het Molenplan. De eerste fase
bestond uit de 92 eengezinswoningen rondom de Hertog Karel van Gelreweg (met
zijstraten en oneven-zijde aan de Berend van Hackfortweg). Fase 3 zijn de 6 woningen
aan de Dokter C. Lulofsweg.
Waar zijn we nu mee bezig?
Wij hebben 3 aannemers gevraagd een prijs te maken bij het plan dat wij gaan
uitvoeren. Begin maart hebben de aannemers de mogelijkheid gehad om een aantal
woningen te bekijken. Zo krijgen zij een beeld van de woningen en kunnen zij dit
meenemen in hun aanbieding. In april verwachten wij dat de aannemer bekend is.
Planning
In november hebben wij aangegeven dat de binnenwerkzaamheden starten rond de
zomer en de buitenwerkzaamheden in september. Zodra de aannemer in april bekend is,
maken wij samen met hem de planning. En geven wij aan wanneer de werkzaamheden
starten.
Uw aanspreekpunten bij ProWonen
Uw aanspreekpunten tijdens de werkzaamheden vanuit ProWonen zijn:
- Eric te Brake
Eric is de toezichthouder en houdt vanuit ProWonen toezicht op de uitvoering van
de werkzaamheden. Voor technische vragen kunt u contact met hem opnemen.
Hij is telefonisch bereikbaar op (0545) 28 51 10.
Mailen kan ook naar eric.tebrake@prowonen.nl.
- Anouk Aaldering
Zij is er voor alle vragen op persoonlijk of sociaal gebied. Zij begeleidt u tijdens
de periode van groot onderhoud.
Zij is telefonisch bereikbaar op (0545) 28 50 59 of (06) 12 82 09 93. Een bericht
via Whatsapp mag ook. Mailen kan naar anouk.aaldering@prowonen.nl.
De bewonerscommissie
Er is een bewonerscommissie binnen het Molenplan. De commissie bestaat uit een aantal
buurtbewoners en 2 leden van de huurdersvereniging.
De leden van de bewonerscommissie komen op voor de belangen van de buurt. Zij zijn
als het ware de oren en ogen van de buurt voor ProWonen.
Wij hebben donderdag 20 februari de eerste vergadering voor fase 2 gehouden. Tijdens
deze vergadering hebben wij de voorbereidingen en de voortgang besproken.

We stellen de bewonerscommissie graag nog eens aan u voor
Bewoners
Ans van Eldik-van Til
Hoetinkhof 11
Denise Hofman
Hertog Karel van Gelreweg 18
Irma Geerlings
Berend van Hackfortweg 2
Marijke Ellenkamp
Berend van Hackfortweg 12
Chris Hofman
Berend van Hackfortweg 32
Huurdersvereniging HeVo
Cees Kraakman
Martin Westerik

voorzitter
secretaris

Zijn er persoonlijke omstandigheden waar wij rekening mee moeten houden?
U kunt hiervoor een afspraak maken met Anouk. Zij komt dan bij u op bezoek.
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief?
Of zijn er zaken onduidelijk?
Blijf daar niet mee zitten, maar neem contact op met Anouk Aaldering.
U kunt haar op volgende manieren bereiken:
- Bellen kan naar (0545) 28 50 59 of (06) 12 82 09 93;
- Mailen kan naar Anouk.Aaldering@prowonen.nl;
- Een bericht sturen via Whatsapp.

