
Nieuwsmail 

 
 
U ontvangt deze nieuwsmail omdat u zich als belangstellende heeft opgegeven via het mailadres 
kavelsrodenburgstraat@arnhem.nl. Uitschrijven kan eenvoudig met één mailtje naar dit adres.  

Nieuwsmail 5 over de kavels aan de Rodenburgstraat , d.d. 4 november 2016 

Onderwerp: Brochure, vragenuurtje, nadere informatie start verkoop 

 
 

Beste Rodenburgstraat-belangstellende, 
  
 
Er is veel werk verzet door de medewerkers aan het project Rodenburgstraat, en we zijn er dan ook 
trots op dat-ie af is: 
  
De brochure 
Want het is zover! Hierbij stuur ik de verkoopbrochure van de kavels Rodenburgstraat (zie bijlage). In 
de brochure staat alles over de kavels en hun mogelijkheden. De brochure staat ook op de site 
(www.vastgoedplein.nl/rodenburgstraat) in een "bladerbare" versie. Deze versie kunt u ook openen 
met de volgende link: https://issuu.com/vastgoedpleinarnhem/docs/rodenburgstraat-arnhem.   
Naast de brochure treft u ook meer informatie aan over de start verkoop op 25 november, met daarin 
ook de spelregels die hierbij gelden.  
Wilt u de brochure in de papieren versie ontvangen? Dat kan: graag ontvang ik dan uw NAW-
gegevens. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde aanvraagformulier. Zodra wij de 
brochure van de drukker hebben ontvangen sturen wij u uw exemplaar toe! 
 
Vragenuurtje 
Het kan zijn dat u na het lezen van de brochure nog vragen heeft. U kunt deze aan mij sturen op dit 
mailadres, maar u bent ook van harte welkom om uw vragen te stellen op het "vragenuurtje" op 11 
november a.s.. Deze bijeenkomst start met een korte presentatie van onze stedenbouwkundige Mark 
Huisman, die u met veel beeldmateriaal inspiratie wil meegeven voor de bouw van uw woning in dit 
bijzondere deel van de binnenstad. Daarna heeft u de ruimte om uw vragen te stellen over dit project, 
en meteen ook te horen welke vragen bij anderen leven. 
Van de op de bijeenkomst gestelde vragen wordt een zogenaamd "FAQ"-overzicht gemaakt, die 
daarna weer op de site van het Vastgoedplein geplaatst wordt. U kunt de vragen en antwoorden dan 
later thuis nog eens rustig doorlezen.  
 
Het "vragenuurtje" vindt plaats op 11 november a.s.  in de locatie "In de Weerd", zaal 
3 (Weerdjesstraat 168, Arnhem: www.genietindeweerd.nl).  
De bijeenkomst start om 9.30 uur en duurt tot 11.30 uur.  
 
En dan verder... 
Op 25 november start de verkoop van de kavels. De locatie waar dit plaatsvindt wordt een kleine week 
van tevoren bekend gemaakt. U krijgt hiervan per mail bericht.  
 
Tot zover! Graag zie ik u op 11 november a.s., waar u uw vragen kunt stellen. Uiteraard kunt u deze 
ook gewoon mailen, waarvoor u gebruik kunt maken van dit mailadres. 
 
Graag tot ziens, 
met vriendelijke groet, 
Henriëtte Klarenbeek 
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