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U bent toekomstige bewoner van de nieuwbouw aan de Harkenrothstraat in Appingedam.
In deze nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen tot nu toe.

Aftrap bouwstart
Vorig jaar november was het dan
eindelijk zover. Op de bouwplaats
werden gestaag vorderingen
gemaakt met het heien van de
funderingspalen. Een mooie mijlpaal,
want we zijn nu echt gestart!

leveren. Natuurlijk afhankelijk van
de weersomstandigheden en de
levering van bouwmaterialen.
Want veel bouwprojecten
lopen vertraging op doordat er
leveringsproblemen zijn.
Naarmate het bouwproces vordert,
kunnen we steeds beter aangeven
wanneer de woningen daadwerkelijk
klaar zijn. We houden u via deze
nieuwsbrieven op de hoogte.

Wij helpen
u graag
Heeft u vragen? Wij helpen u
graag verder! Neem gerust
contact met ons op.

Janneke Tepper
Voortgang bouw
De bouw van het complex is in volle
gang. Wie regelmatig van achter de
bouwhekken de bouwvorderingen
volgt, heeft waarschijnlijk al gezien
dat de begane grondvloeren zijn
gelegd en de wanden tot de eerste
verdieping zijn geplaatst. Binnenkort
wordt de eerste verdiepingsvloer
gelegd. Langzamerhand worden
de contouren van het gebouw dus
steeds beter zichtbaar.
Hoewel we in het begin vertraging
opliepen door de aanwezigheid
van asbest en het verleggen en
vernieuwen van kabels en leidingen,
lopen we nu mooi op schema. Zoals
het er nu uitziet, verwachten we de
woningen nog eind 2022 op te
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bewonersbegeleider
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Op de hoogte blijven?
Wij hebben een nieuwe website.
Op www.groningerhuis.nl/projecten
plaatsen we regelmatig een update
over de voortgang van al onze
projecten.
Welkom thuis bij Groninger Huis

Arnold Hassing

rayon-opzichter
T 06 53 22 68 30
E a.hassing@groningerhuis.nl

 0598 45 14 82
 www.groningerhuis.nl
groningerhuis
@groningerhuis
Woonstichting
Groninger Huis

