
Nieuwsbrief 

Rubensstraat Deventer 
   De tijd vliegt! Er zijn alweer 3 maanden voorbij gevlogen sinds de laatste nieuwsbrief. Er is veel gebeurd rondom de 86        

 nieuwbouwappartementen. In deze nieuwsbrief lees je over de laatste ontwikkelingen.  

 

  
Alle 86 appartementen verhuurd          Bouwtechnische aanpassingen 
In februari hebben we de eerste 53 appartementen 
verhuurd. Na de eerste ronde waren er nog 33 

appartementen te verhuren. Daarom hebben we in april 
opnieuw geadverteerd. Begin mei hebben we in deze 
tweede ronde de overige 33 appartementen verhuurd. 
Net als in de eerste ronde waren er veel enthousiaste 
mensen uit verschillende leeftijdscategorieën. In de veel 
gestelde vragen hebben we een nieuw overzicht 
geplaatst met de leeftijden. 

 
Nieuwe advertenties 
Het kan natuurlijk zijn dat er door onvoorziene 
omstandigheden appartementen toch weer vrijkomen. 
Als dat zo is, adverteren we het betreffende appartement 
opnieuw op onze website. Geïnteresseerden dienen dan 
opnieuw te reageren. Zowel nieuwe kandidaten als 
kandidaten die al een appartement hebben gekozen 
mogen reageren. De inschrijfduur bepaalt de volgorde 
van de kandidaten. De rangorde van de vorige 
advertentierondes tellen hierbij NIET mee.   

 
Opleverdatum 
De verwachte opleverdatum per blok is ongewijzigd.  
 

Blok A December 2022 

Blok B November 2022 

Blok C Oktober 2022 
 

Het streven is om 3 maanden van te voren de definitieve 
datum door te kunnen geven. Om misverstanden te 
voorkomen, deze data is voor iedereen anders, in ieder 
geval per blok. Dus wordt jouw appartement 
bijvoorbeeld 15 oktober opgeleverd, dan hoor je dat 

uiterlijk 15 juli. Maar wordt jouw appartement 8 
december opgeleverd, dan hoor je dat uiterlijk 8 
september.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je bouwtechnische aanpassingen doen in de woning? 
Vraag dit dan zo spoedig mogelijk aan door een mail te 

sturen naar info@eigenbouw.nl. Zo loop jij niet het risico 
dat je de goedkeuring niet tijdig binnen hebt. Kortom, hoe 
eerder hoe beter.  

 
Namen van de appartementengebouwen  
Het nieuwbouwproject heet tot nu toe ‘nieuwbouw 
Rubensstraat’. Maar hoe leuk is het om het complex van 
een nieuwe naam te voorzien of de afzonderlijke 
gebouwen een eigen naam te geven (waarbij er wel 
samenhang dient te zijn)! In ons magazine EigenTijds 
hebben wij tweemaal een oproep gedaan om mee te 
denken. Maar tot nu toe hebben we nog geen passende 
suggestie(s) ontvangen. Daarom aan de huurders van de 
Rubensstraat de oproep met ons mee te denken! Heb jij 
dé perfecte naam voor het totale complex óf drie 
afzonderlijke namen per gebouw? Stuur dan uiterlijk 30 

juni je ideeën naar info@eigenbouw.nl. We informeren je 
nadat alle inzendingen beoordeeld zijn.  

 
Kijkmoment gepland 
Het kijkmoment waar iedereen op zit te wachten is 
gepland! Alle huurders van Blok A en Blok B zijn van harte 
welkom om woensdag 20 juli tussen 15:00 en 16:30 uur 
een verdieping in Blok C te komen bekijken. De huurders 
van Blok C zijn op een andere dag welkom voor het 
inmeetmoment (meer informatie verderop in deze 
nieuwsbrief). Tijdens het kijkmoment zijn de 4 
verschillende types appartementen te bekijken. We 
hebben gekozen voor Blok C omdat deze appartementen 
als eerste worden opgeleverd en is daarmee het verste 
afgewerkt. Om de drukte te spreiden, splitsen we het 
kijkmoment op in 3 tijdstippen; 15:00-15:30, 15:30-16:00 
en 16:00-16:30. Maximaal 2 personen per appartement. 
Je ontvangt binnenkort een uitnodiging via Datumprikker. 
Hier kunnen je kiezen welk tijdstip jouw voorkeur heeft. 
Voor iedereen dringend advies om géén jonge kinderen 
mee te nemen en stevige schoenen aan te doen.  
Let op: deze datum is nog onder voorbehoud, in 
Datumprikker staat de definitieve datum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 eigenbouw.nl 



  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
         

 
Het inmeetmoment  
Soms is het nodig om exacte maten te weten en geeft een bouwtekening niet voldoende inzicht. Bijvoorbeeld voor 
raambekleding. Om in te kunnen meten, moet de meeste afwerking klaar zijn. Een extra laagje op de muren kan 
bijvoorbeeld net een paar millimeter verschil maken.  
 
Voor de inmeetmomenten zijn (voorlopig) de volgende data gereserveerd. Je ontvangt een paar weken vóór het 
inmeetmoment een uitnodiging via Datumprikker. Geef hierin jouw voorkeur aan. Voor het inmeetmoment zijn extra 
mensen (leveranciers) toegestaan.   
 

Blok A maandag 14 en dinsdag 15 november 15:00 tot 16:00 uur 

Blok B maandag 17 en dinsdag 18 oktober  15:00 tot 16:00 uur 

Blok C maandag 18 en dinsdag 19 juli  15:00 tot 16:00 uur 

 
Slim Warmtenet Zandweerd 
De ontwikkelingen voor het warmtenet zijn volop bezig. Begin maart is bekend geworden dat er een tijdelijke voorziening 
komt (tot eind 2024) voor de Rubensstraat. Voor meer informatie klik hier. Meer informatie over het Slim Warmtenet 
Zandweerd kun je hier en hier lezen. In de veel gestelde vragen zijn er ook nog inhoudelijke vragen beantwoord rondom 
het warmtenet. 
 
Bewonerscommissie 
Eigen Bouw vindt het belangrijk dat huurders zich thuis voelen in hun woning, woongebouw en buurt. We horen graag 
wat er leeft en speelt! Dat gaat onder andere via onze bewonerscommissie. De commissieleden zijn onze oren en ogen. 
Na de eerste verhuringen in februari hebben we al veel aanmeldingen gehad van huurders die interesse hebben om deel 
te nemen aan de (nog op te richten) bewonerscommissie voor de Rubensstraat. Begin maart hebben we een eerste 
informatieve bijeenkomst gehad. Weten wat er besproken is? Het commissieverslag is bijgevoegd. 
 
Nu de oplevering van de appartementen steeds dichterbij komt, willen we de bewonerscommissie verder vormgeven. Ook 
willen we de nieuwe huurders uit de tweede ronde de kans geven zich aan te melden. Heb je interesse in de 
bewonerscommissie? Stuur dan uiterlijk 7 juni een mail naar info@eigenbouw.nl. Wij juichen het toe als de 
bewonerscommissie een afspiegeling is vanuit elk gebouw en een goede balans tussen mannen en vrouwen van 
verschillende leeftijden. Tot nu toe hebben weinig jongeren zich aangemeld. Om die reden een oproep aan de jonge 
mensen om deel te nemen aan de bewonerscommissie! Na 7 juni ontvangen alle geïnteresseerden een uitnodiging voor 
donderdag 23 juni of maandag 27 juni via Datumprikker. Het overleg wordt gepland op de dag dat de meeste huurders 
beschikbaar zijn. Tijdens dit overleg gaan we verder in op het vormen van de commissie. De rolverdeling dient onderling 
afgestemd te worden; benoeming vindt vervolgens plaats in het daarop volgende overleg. In datzelfde overleg zullen 
tevens de eerste onderwerpen besproken worden. Het onderwerp ‘schoonmaak’ heeft prioriteit; om zo de servicekosten te 
kunnen vaststellen.  

 

 
 

 

 
Veel gestelde vragen 

We hebben veel verschillende vragen mogen ontvangen. Dank daarvoor! We hebben de vragen gebundeld in een FAQ (meest 

gestelde vragen). Die staat ook op onze website. Staat jouw vraag er niet tussen? Geen punt. Bel ons dan op 0570-614540 of stuur 

een mail naar info@eigenbouw.nl. Een bezoek brengen aan ons kantoor aan Karveel 4 in Deventer mag natuurlijk ook. 
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