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Bewonersbijeenkomst eind januari/begin
februari 2013
Beste buurtbewoners, u heeft van Vivare een uitnodiging ontvangen, voor de
bewoners avond voor uw type woning. Wij als projectgroep hebben samen met een
aantal leden van Wijkplatform Velp Zuid en medewerkers van de firma Van Wijnen,
al een pilot avond gehad.

Leden Projectgroep:
Woningtype C,
Hans Niehoff
Herman Schut
Woningtype D,
Hans van Mierlo
Woningtype E,
Petra Jacobs-Veldhuis
Henny Blumink
Woningtype F,
Johan Gerritsen

Ondersteuning:
Vanuit de HVR
worden we
ondersteund door:
John Berends
Wim Bes
Vanuit Wijkplatform
Velp Zuid:
Erna Romeijn
Koen Jager

Even voorstellen: Petra Jacobs-Veldhuis.
Bewoonster woningtype E
Ik vind dat u aanwezig moet zijn omdat: U
krijgt op een duidelijke manier uitgelegd en
te zien wat er gaat gebeuren en wat er per
type woning mogelijk is. Op deze avond
kunt u direct met uw vragen terecht bij de
juiste personen en uitleg vragen over wat
voor u nog niet duidelijk is

Deze “proef” avond vonden we zeer geslaagd, Ellen Mollen en Martin Willemsen
(Vivare) starten met de presentatie, u krijgt informatie over de actie’s en
ontwikkelingen tot nu toe,

Evenvoorstellen:HansvanMierlo.
bewonerwoningtypeD
Ik vind dat u aanwezig moet zijn omdat:
een prima avond voor informaƟe en vragen.

vervolgens laten zij aan de hand van een aantal sheets zien wat de mogelijkheden
zijn voor uw type woning.
Daarnaast krijgt u voldoende tijd om afbeeldingen te bekijken wat voor u de mogelijk
heden zijn om uw woning naar uw wensen “in te richten”. Op deze bewonersavond
krijgt u naast informatie uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Evenvoorstellen:ErnaRomeijn.
LidWijkplaƞormVelpZuid
Ikvinddatuaanwezigmoetzijnomdat:
U dan ook echt uit verschillende opƟes
kunt

kiezen en ook precies hoort, waar u aan toe
bent als men gaat beginnen.

Hoe kunt u ons
bereiken:
Via email:
projectgroep@upcmail.nl

Dus, maak gebruik van de uitnodiging, we zien u graag op één van de
avonden.In het nieuwe jaar, waarin het project echt van de grond gaat komen,
deels nog afhankelijk van de ontwikkelingen vanuit de regering, zijn we de
samenwerking aangegaan met het Wijkplatform Velp Zuid. Daardoor hebben we niet
alleen extra kennis in huis gehaald maar ook de mogelijkheid om gebruik te mogen
maken van de website van het wijkplatform (waarvoor dank uiteraard).

