
Kijkmoment 
Zodra u veilig op het
bouwterrein en in de
appartementen kunt rondlopen,
organiseren wij een moment
om uw nieuwe woning te
bekijken. Tijdens dit kijkmoment
kunt u bijvoorbeeld ook uw
leverancier meenemen voor het
inmeten van de vloerbekleding
en raamdecoratie. U hoort zo
snel mogelijk wanneer dit
kijkmoment plaatsvindt.

Oplevering in zicht!
Er wordt dus nog flink gewerkt,
maar de oplevering komt nu
snel in zicht. Naar verwachting
worden de woningen eind
februari 2023 opgeleverd.
Uiterlijk twee weken voor de
geplande oplevering nemen we
contact met u op om alle zaken
rondom de terugkeer naar de
Harkenrothstraat met u te
bespreken. 

Harkenrothstraat
Appingedam
(Sloop & nieuwbouw / batch 1588)
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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.

Korte terugblik
Het is alweer een tijdje geleden
dat u van ons gehoord heeft.
Hoog tijd om u bij te praten. In
onze vorige nieuwsbrief
vertelden wij dat de bouw na
enige vertraging weer op
schema lag. We verwachtten
toen nog dat de woningen eind
2022 opgeleverd zouden
worden. Helaas gaat dit niet
lukken. We vinden dit erg
vervelend voor u als
terugkerende bewoner. We
danken u dan ook hartelijk voor
uw geduld en begrip.

Alle appartementen zijn
toegewezen. In totaal verhuizen
15 oud-bewoners terug naar
hun nieuwe woning aan de
Harkenrothstraat. De overige
appartementen worden
verhuurd aan bewoners die
binnenkort ook wegens
sloop/nieuwbouw hun woning
moeten verlaten. Deze
bewoners hebben ervoor
gekozen om definitief naar de
Harkenrothstraat te verhuizen. 

Update voortgang bouw
Nu de ruwbouw nagenoeg
gereed is en het
appartementencomplex wind-
en waterdicht is, wordt er stevig
doorgewerkt aan de afbouw.
Monteurs zijn druk bezig met
het plaatsen van technische
installaties. Dekvloeren,
binnenwanden en
binnendeurkozijnen zijn
geplaatst en de badkamers en
keukens worden betegeld. 

  

Wij helpen
u graag

Janneke Tepper
bewonersbegeleider
T 06 22 47 04 78
E j.tepper@groningerhuis.nl

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

Arnold Hassing
rayon-opzichter
T 06 53 22 68 30
E a.hassing@groningerhuis.nlWelkom thuis bij Groninger Huis


