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Nieuwsbrief Viverion
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief voor de
bewoners van Parkstede. In deze nieuwsbrief
vindt u informatie over het nieuwbouwproject
naast uw woongebouw. Viverion laat hier 19
eengezinswoningen bouwen.

Nieuwe straatnaam Parkstraat 60-160
Via de Bewonerscommissie ontvingen wij het
signaal dat de woningen aan de Parkstraat 60-160
niet altijd makkelijk te vinden zijn door taxi’s en
hulpdiensten. Daarnaast heeft de gemeente
aangegeven graag een nieuwe straatnaam te
willen, omdat de appartementen en de nieuw te
bouwen woningen geen rechtstreekse verbinding
hebben met de Parkstraat.
In overleg met de gemeente Rijssen-Holten
hebben wij de Bewonerscommissie gevraagd met
ons mee te denken over een nieuwe straatnaam.
De Bewonerscommissie heeft de hulp ingeroepen
van de bewoners. Er zijn diverse straatnamen
ingestuurd. De nieuwe straatnaam is geworden:

PARKZICHT

Uw nieuwe adres gaat in op 15 januari 2018. De
gemeente geeft uw nieuwe adres door aan
hulpdiensten en overheidsinstanties. U moet zelf
een adreswijziging doorgeven aan organisaties,
vrienden en bekenden waar u post van ontvangt.
Bijgaand ontvangt u van ons adreswijzigingsstickers die u bijvoorbeeld op uw kerstkaarten
kunt plakken. U kunt uw adreswijziging ook via
www.postnl.nl/verhuisservice gratis doorgeven
aan verschillende organisaties.

Planning
Op dit moment wordt het terrein Parkstede
bouwrijp gemaakt. Dit is in december klaar.
Op het bouwterrein staan twee bomen de
nieuwbouw in de weg. Deze bomen moeten we
kappen. De vergunning hiervoor is momenteel in
aanvraag. De bomenkap heeft tot gevolg dat de
start van de bouwwerkzaamheden vertraging
oploopt.
De huidige planning is in het voorjaar te starten
met de bouwwerkzaamheden. In het najaar van
2018 hopen we de woningen op te leveren aan
de nieuwe bewoners.
De woningen staan binnenkort te huur op onze
website. Woningzoekenden kunnen hierop
reageren.

Uw huisnummer blijft hetzelfde. Uw postcode
wordt 7461 KD.
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Parkeren
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief,
worden de parkeerplaatsen naast het
woongebouw aan Parkzicht eigendom van de
gemeente. Een aantal bewoners heeft al contact
opgenomen met de gemeente Rijssen-Holten om
te vragen om een invalideparkeerplaats. Helaas is
het nu nog niet mogelijk dit te regelen. Hiervoor
moet de grond eerst zijn overgedragen aan de
gemeente. Dit gebeurt pas als de nieuwbouw
klaar is.

Contact over nieuwbouw
Heeft u vragen of opmerkingen over het
nieuwbouwproject? Neem dan gerust contact
met ons op. Woonconsulent Willemijn Hooglugt
beantwoordt uw vragen graag. U kunt Willemijn
telefonisch bereiken via nummer 088 - 321 32 10
of per e-mail info@viverion.nl.

Andere vragen?
Neemt u dan contact op met Diana Dreijerink.
U kunt Diana bereiken via telefoonnummer
088 - 321 32 10 of info@viverion.nl.
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