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Inleiding 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het project Dichtersplein in Nijmegen. Hierin wordt u 
geïnformeerd over de stand van zaken van het werk, planning en voortgang, daarnaast ontvangt u de 
adressering van uw nieuwe woning en andere zaken die voor u van belang zijn. 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
   
Bouwrouting 
De bouw is gestart bij blok A. Bouwrouting of opleveringsroute wordt dan blok A, B, C, D, E en als 
laatste het appartementencomplex. 
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Planning  
Blok A (huur) 
- Bezig met lijmen van de kalkzandsteenwanden van de 1e verdieping; 
Blok B (huur) 
- 1e verdiepingsvloer gedeeltelijk gestort, behalve de vloeren van de Trimaran woningen; 
Blok C/D (huur) 
- 1e verdiepingsvloer is gestort; 
Blok E (koop) 
- Kalkzandsteenwanden van de begane grond is gereed; 
- leggen van 1e verdiepingsvloer; 
 Appartementen (koop) 
- Bezig met storten van de begane grond wanden; 
  
Kijkmiddag 
Medio juli wordt er in samenspraak met de aannemer een kijkdag georganiseerd voor de 
ééngezinswoningen. Op deze kijkdag worden meerdere woningen opengesteld voor bezichtiging. 
De woningen bevinden zich tussen de ruwbouwfase en de afbouwfase maar geven al wel een goed 
beeld hoe de woningen eruit komen te zien. 
Voor de appartementen wordt de 1e kijkdag medio oktober georganiseerd. 
U ontvangt hierover te zijner tijd van ons een uitnodiging. 
 
Blok E ééngezinswoningen 
- 1e kijkmiddag medio week 27 
- 2e kijkmiddag medio week 40 
  
Appartementen 
- 1e kijkmiddag medio week 40  
- 2e kijkmiddag medio week 50 
  
Kopersbijeenkomst VVE (vereniging van eigenaren) 
Voor de kopers van een appartement en bouwnummer 8, 9 en 10 in het blok van de grondgebonden 
woningen wordt medio juni een informatieavond georganiseerd waarin de opzet van VVE nader aan u 
wordt toegelicht. Op deze avond zullen de medewerkers van Portaal afdeling VVE een presentatie 
geven.   
U ontvangt hierover te zijner tijd van ons een uitnodiging. 
 
Prognose oplevering 
Blok E ééngezinswoningen 
- 4e kwartaal 2007 
Appartementen 
- 1e kwartaal 2008 
LET OP DIT IS EEN PROGNOSE HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 
De prognose kan in de tijd nog bijgesteld worden. Bovengenoemde datum is ter indicatie! 
  
Postcode 
In de bijlage treft u de straatnamen, huisnummering en postcodes aan zoals deze zijn vastgesteld 
door de Gemeente Nijmegen. Wij hebben met groter zorg deze gegevens voor u opgesteld echter 
adviseren wij u wel om de opgegeven postcodes te controleren op www.tpgpost.nl. 
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Status / foto’s 
 
Fundering appartementengebouw 

  

 

 
1e verdiepingsvloer woningen 
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