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De eerste totaal gerenoveerde woningen in Het Bosveld zijn gereed. Het resultaat mag er zijn!

Planning

Ondanks ontstane
vertraging door de
vorstperiode proberen
we de
renovatiewoningen
voor de bouwvakantie
op te leveren.

De renovatiewerkzaamheden zijn inmiddels ruim drie
maanden in volle gang! De bewoners van blok één,
twee en drie hebben de sleutel van hun woning ontvangen en zijn druk aan het klussen en inrichten of
zelfs al verhuisd! Hoewel door de strenge vorst in
februari de werkzaamheden enkele weken vertraging
hebben opgelopen, hoopt Bouwbedrijf Nijhuis alle
renovatiewoningen nog voor de bouwvakantie op te
leveren. Of het ook lukt de vijf nieuwbouwwoningen
voor de bouwvakantie op te leveren, is nog niet zeker.
Zodra er meer duidelijkheid te geven is, ontvangen de
nieuwe bewoners hierover bericht.

Oplevering woningen

Er wordt volop gewerkt in de wijk.
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Elke week worden er drie woningen opgeleverd. Op dinsdag
vindt de vooroplevering plaats. U kunt dan door de woning
lopen om te kijken of alle opties goed uitgevoerd zijn. De
maandag erop ontvangt u de sleutel van uw ‘nieuwe’ woning
en kunt u zelf aan de slag. Bouwbedrijf Nijhuis werkt er hard
aan om de woningen met zo min mogelijk opleverpunten op te
leveren. Helaas lukt dit niet altijd. Zo gebeurt het nog wel
eens dat de aannemer op bestellingen moet wachten of hij
moet werknemers extra inplannen om bepaalde werkzaamheden alsnog uit te voeren. Dit kan soms niet direct.
Na de oplevering van alle woningen, start de gemeente met
de herinrichting van de openbare ruimte. Lees hier meer over
op pagina 3 van deze buurtbrief.
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De gevels worden eerst volledig gestript.

Prognose oplevering blok 4 t/m 9
Hieronder volgt een overzicht van de te verwachten oplevering van
de verschillende blokken in het Bosveld:
Blok 4, Valkenhof 32 t/m 40

begin mei

Blok 5, Valkenhof 41 t/m 48

halverwege mei

Blok 6, Valkenhof 52 t/m 55

halverwege juni

Blok 7, Valkenhof 1 t/m 5

halverwege juni

Blok 8, Valkenhof 60 t/m 62

eind juni

Blok 9, Valkenhof 72 t/m 80

halverwege juli

Dit is dus een indicatie. Enkele weken voor de definitieve
opleverdatum ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor de

Elke week worden drie
woningen opgeleverd.

Wijziging plaats deur in
schuine bergingen.

vooroplevering en de datum waarop u de sleutel ontvangt.
Wijziging in de uitvoering
Velen van u hebben positief gereageerd op de wijziging van de
kleuren. We merken dat de meeste bewoners de nieuwe kleuren
een verbetering vinden. Naast wijziging van de kleuren, zijn de
deuren van de schuine bergingen in het hofje veranderd. Op
verzoek van een aantal bewoners is de deur verplaatst van de
zijkant naar de keukenzijde. Hierdoor hebben huurders met een
schuine berging meer zicht op de deur; dit wordt als veiliger
ervaren. Voor alle woningen die aan de openbare ruimte grenzen,
heeft Wonion besloten om de zijkant van de achtertuinen te
voorzien van gaashekken met een hedera begroeiing; dit is een
klimplant. De gaashekken worden 1,80 meter hoog en worden tot
aan de erfgrens aan de achterzijde geplaatst.
Sloopwoningen in de wijk
In het Bosveld staan een aantal woningblokken waarvan de sloop in
2014 staat gepland. Wonion onderzoekt momenteel in
samenwerking met de gemeente of deze blokken eerder gesloopt
kunnen worden, kort na vertrek van de laatste bewoners. Dit
voorkomt dat er nog een aanal jaren leegstaande woningen staan.
Zodra de sloopdatum bekend is, informeren wij u hierover.
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Mogelijk eerdere
sloop van leegstaande
woningblokken
sloopwoningen.
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Bewoners kunnen kiezen uit verschillende
mogelijkheden, ook voor de buitengevel. Zo
kunnen bewoners kiezen voor een balkon.

Start werkzaamheden openbare ruimte
In de Vogelbuurt worden dit jaar op twee locaties werkzaamheden
in de openbare ruimte uitgevoerd. Het gaat hier om werkzaamheden aan de straat, parkeerplaatsen, voetpaden en openbaar
groen.
De eerste locatie betreft een gedeelte van de Eksterstraat (tussen
de Nachtegaallaan en de Fazantstraat), de Fazantstraat (tussen de
Hogeweg en de Eksterstraat) en de Meeuwenstraat.
De tweede locatie betreft het Valkenhof huisnummers 1 t/m 63 en
het Mezenpad huisnummers 160 t/m 168. Gelijktijdig wordt ook de
aansluiting van de Parkietstraat op de Wilgenstraat in Bomenbuurt
gemaakt.

Dit jaar starten op
twee locaties
werkzaamheden aan de
openbare ruimte. Eén
van deze locaties is het
Bosveld. Het gaat om
de openbare ruimte
rond de adressen
Valkenhof 1 t/m 63

In de straten wordt naast nieuwe bestrating en openbaar groen ook
nieuwe riolering aangelegd. Het nieuwe riool voert het regenwater
en vuilwater apart af. Ook het vuilwater en het regenwater van uw
woning worden apart afgevoerd. Het regenwater infiltreert in de
bodem en het vuilwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.
De werkzaamheden op de eerste locatie worden uitgevoerd in de
periode juni t/m oktober 2012. Op de tweede locatie in het Bosveld
en omgeving, starten we in oktober nadat de woningen Mezenpad
150 t/m 158 zijn gesloopt. De sloop van deze woningen is nodig om
de verbinding tussen de Parkietstraat en de Wilgenstraat te kunnen
maken. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het eerste
kwartaal van 2013 zijn afgerond. Daarna volgt de nieuwe
beplanting.
Voor en gedurende de werkzaamheden in de openbare ruimte
worden door de nutsbedrijven op een aantal plaatsen kabels en
leidingen aan- en verlegd, waaronder de nieuwe glasvezelkabel.
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De werkzaamheden
aan de openbare
ruimte in het Bosveld
en omgeving starten in
oktober, nadat de
woningen Mezenpad
150 t/m 158 zijn
gesloopt
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Een aantal woningen in het Bosveld is al
in gebruik genomen. De tuinstoelen
staan klaar, de zomer kan komen. !

Thuis in de Achterhoek
Woningaanbod
Bent u op zoek naar een woning? U vindt het woningaanbod van Wonion
en vier andere corporaties sinds maart op
www.thuisindeachterhoek.nl, in plaats van op de website van
Wonion. Vanaf begin maart 2012 verschijnt de Huispagina, de bijlage
van de Gelderse Post, niet meer. Ook de website www.dehuispagina.nl is
vervallen.
Uw woning wordt gesloopt

Als uw woning gesloopt
wordt en u heeft nog
geen definitieve woning
gevonden, dan moet u
de inschrijving opnieuw
activeren.

Op 1 maart 2009 heeft Wonion alle huurders uit de Vogelbuurt
ingeschreven als woningzoekende. Als uw woning gesloopt wordt en
u heeft nog geen definitieve woning gevonden, dan moet u deze
inschrijving opnieuw activeren op de website
www.thuisindeachterhoek.nl. Hierover heeft u een brief ontvangen
met daarin ook een inlogcode en wachtwoord.
U behoudt uiteraard uw opgebouwde inschrijfduur, woonduur en uw
herstructureringsurgentie. Heeft u vragen over de heractivering van uw
inschrijving als woningzoekende, kom dan gerust tijdens een van de

Als u in uw
gerenoveerde woning
wilt blijven wonen,
hoeft u uw inschrijving
niet opnieuw te
activeren.

spreekuren naar het Vogelnest. Wij helpen u graag.
Uw woning is of wordt ingrijpend gerenoveerd
Als uw woning nog gerenoveerd moet worden en u wilt na de renovatie
terugkeren naar uw eigen woning, dan hoeft u de oude inschrijving niet
opnieuw te activeren. Wilt u wel ingeschreven blijven staan als
woningzoekende, dan moet u de inschrijving zelf activeren. Uw
urgentiestatus (H-overig) is komen te vervallen.
Wilt u niet ingeschreven blijven staan als woningzoekende, dan hoeft u
niets te doen. Uw inschrijving vervalt dan automatisch.
Reageren
U kunt alleen via de website www.thuisindeachterhoek.nl op een
aangeboden woning reageren. Heeft u geen internet? Of heeft u om een
andere reden onze hulp nodig om te reageren op een aangeboden
woning? Neem dan contact met ons op of kom langs in het Vogelnest,
dan wij kijken samen hoe we u kunnen helpen.
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Openingstijden
Vogelnest:
dinsdag van
14.00 – 16.00 uur en
donderdag van
12.30 – 13.30 uur.
Telefoonnummer
Wonion
(0315) 69 60 00

