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Vorderingen bouw  

De werkzaamheden lopen 

nog altijd prima volgens 

plan. Het gebouw begint 

steeds meer vorm te krijgen. 

Aan de buitenkant was dat 

al goed zichtbaar. Nu komt 

ook de binnenkant van het 

gebouw steeds meer in 

beeld. Alle binnenwanden 

zijn geplaatst en er is een 

start gemaakt met het aan-

brengen van het behang. 

Binnenkort worden de  

eerste keukens voor de 

appartementen geleverd. 

De beelden rechts geven u 

alvast een impressie. Medio 

februari zullen de eerste 

appartementen gereed zijn 

en start de afwerking van 

de algemene ruimtes.  

 

Informatieboekje 
Bewoners die later dit jaar 

gaan verhuizen naar hun 

nieuwe woning hebben een 

informatieboekje ontvangen.  

Hierin staat allerhande 

informatie over de apparte-

menten, de gemeen-

schappelijke huiskamers en 

de tuin.  

 

 

 

 

 

 



 

Inrichting tuin|terrein 
Naast een mooi én duur-

zaam gebouw, waarin het 

aangenaam wonen en 

werken is, is er aandacht 

voor een fijne, groene en 

goed toegankelijke buiten-

ruimte. Met zitmogelijkheden 

en voldoende schaduw-

plaatsen, zodat men er in de 

zomerperiode ook nog het 

‘hoofd koel kan houden’.   

Het gebruik van duurzame 

materialen speelt ook hier 

een belangrijke rol. Met de 

inrichting van de tuin en de 

terreinwerkzaamheden zal 

binnenkort een start worden 

gemaakt. Buro Waalbrug 

helpt ons met de plannen  

voor de inrichting. De tekening  

hiernaast geeft u een inkijkje in  

de ideeën die er zijn. Uiteraard  

zal de Cornus Nuttulli i, waarover  

we u in het vorige bouwnieuws  

vertelden, niet ontbreken. 

 

Naam 
Bij een nieuwe locatie hoort  

een nieuwe naam.  

Rond de zomerperiode is er  

gevraagd om mee te denken  

over een nieuwe naam voor  

onze nieuwe locatie.                     Verwachte oplevering  

Leuke suggesties hebben we       Als de planning zo voor- 

mogen ontvangen, waarvoor      spoedig blijft verlopen,  

onze dank.                                       zal het gebouw in april 

We hopen binnenkort een            opgeleverd worden. 

definitieve keuze te maken.          De bewoners verhuizen                                              

                                                          vervolgens in juni.  

                                                          

          

             

 

 

Dit is een uitgave van het bouwnieuws van onze nieuwe 

locatie in Herveld/Andelst. Gedurende de nieuwbouw 

informeren wij bewoners, omwonenden en andere 

belangstellenden regelmatig over nieuwe ontwikkelingen.   
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