
Nieuwsbrief  

Rubensstraat  
De oplevering van de eerste appartementen komt steeds dichterbij. Hoog tijd voor het laatste nieuws rondom de 
nieuwbouw van de Rubensstraat.  

 

Terugblik eerste kijk- en inmeetdagen  

Op 18 en 19 juli 2022 mochten de bewoners van Blok C 
voor het eerst een kijkje nemen in hun eigen 
appartement. Een aantal bewoners namen vakmensen 
mee voor het inmeten. Op 20 juli kregen de bewoners 
van Blok A en Blok B een eerste indruk van de 
appartementen door het kijkmoment op de eerste 
verdieping van Blok C. Vooraf werden 
veiligheidsinstructies meegegeven door Eigen Bouw. Het 
was buiten zomers warm, maar binnen in de 
appartementen was het gelukkig een stuk koeler. 
Ondertussen werd er hard doorgewerkt, onder andere 
aan de balkonhekken. Op maandag stond er nog niets en 
op dinsdag zat het grootste gedeelte er al aan. Daardoor 
had een deel van de kijkers op dinsdag het geluk dat ze 
hun uitzicht vanaf het balkon al konden beoordelen. Leuk 
om iedereen zo enthousiast naar buiten te zien komen! 

 
Inmeetmomenten Blok B en Blok A 
De inmeetmomenten voor Blok B staan gepland voor 12 
en 13 september 2022. De inmeetmomenten voor Blok A 
staan gepland op 10 en 11 oktober 2022. Een paar weken 
voor de inmeetmomenten ontvang je een datumprikker 
om een voorkeursdag te kiezen.   
 
Appartementen beschikbaar door annuleringen 
Begin juli is appartement 31D opnieuw verhuurd. Er was 
veel belangstelling voor dit appartement. Het 
appartement is verhuurd aan iemand die sinds 2012 
stond ingeschreven. Laat je daardoor niet afschrikken, bij 
elk appartement is het anders.  
Er zijn nog 4 appartementen beschikbaar gekomen. Het 
gaat om 7C, 17B, 33B en 33C. De laatste twee hebben we 
afgelopen week geadverteerd en gaan naar mensen die 
zijn ingeschreven sinds 2017, de andere twee adverteren 
we binnenkort. Ieder appartement adverteren we in een 
eigen advertentie. Heb je belangstelling voor één of 
meerdere appartementen? Houd onze website dan goed 
in de gaten en reageer op elk appartement waar je 
belangstelling voor hebt afzonderlijk. Degene met de 
langste inschrijfduur ontvangt een aanbieding voor het 
appartement waar hij/zij op gereageerd heeft. Alle 
ingeschrevenen van Eigen Bouw kunnen reageren, dus 
ook mensen die nu nog geen appartement hebben 
gereserveerd aan de Rubensstraat.  
 

 

Oplevering 
We zitten allemaal met smart te wachten op de 
opleverdata. Er wordt druk over gespeculeerd door de 
nieuwe bewoners, waar sommige ervan overtuigd zijn dat 
alles gewoon op tijd wordt opgeleverd, houdt de ander al 
rekening met maandenlange vertraging. Bestellen van 
meubels, vloeren, gordijnen, schilders, huur opzeggen, 
huis verkopen, vrij vragen op het werk enzovoort. Het valt 
er allemaal mee samen, we zijn ons daarvan bewust. Toch 
blijft het nog even afwachten. De bouw zit in een 
onvoorspelbare markt waarin het per dag afwachten is 
wat er wanneer wordt geleverd, waar ze mee verder 
kunnen en of vaklieden niet naar een andere opdracht zijn 
vertrokken. Alle partijen voelen de druk om een datum af 
te kunnen geven. Nu de bouwvak voorbij is verwachten we 
elk moment meer duidelijkheid te kunnen geven. Uiterlijk 
zes weken van tevoren krijg je bericht van ons. We blijven 
streven naar zo snel mogelijk opleveren en zo snel 
mogelijk bericht geven. 
 
Bewonerscommissie 
De bewonerscommissie heeft onlangs een eerste overleg 
met elkaar gehad. Op 12 september 2022 gaat het eerste 
overleg van de vers samengestelde commissie met Eigen 
Bouw plaatsvinden. Tijdens dit overleg gaan we het 
huishoudelijk reglement vaststellen, zodat deze kan 
worden toegevoegd aan de huurcontracten.  
 
Veel gestelde vragen 
De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe vragen binnen 
gekomen per mail, telefonisch en tijdens de 
kijkmomenten. De (nieuwe) vragen en antwoorden zijn 
bijgevoegd in de bijlage. Deze voegen we samen met het 
bestaande overzicht van veel gestelde vragen. Deze 
gecombineerde versie plaatsen we op de website.  
  

 
 
 

 

 
 

eigenbouw.nl 

We hebben ons best gedaan alle vragen te 

beantwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? 

Misschien is deze vraag dan al beantwoord in de 

eerdere veel gestelde vragen op de website. 

Staat je vraag daar ook niet tussen? Excuses! Wil 

je jouw vraag opnieuw sturen naar 

info@eigenbouw.nl? We beantwoorden jouw 

vraag dan zo snel mogelijk alsnog. Bellen kan nar 

0570-614540. Een bezoek brengen aan ons 

kantoor aan Karveel 4 in Deventer mag natuurlijk 

ook. 

 

 

 

 


