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DEEL JE NIEUWS

Vrije sectorwoningen binnenkort opgeleverd
ma 15 nov 2021, 7:24    Lokaal

43 huurwoningen worden binnenkort toegevoegd aan het centrum van Veenendaal. De WAC (Woon advies
comm.) heeft in mei 2019 de tekeningen van advies voorzien. Zij wilden wel eens kijken wat er gerealiseerd
is van de plannen. De woningen van minimaal 60 en max 115 m2 zijn geschikt voor meerdere doelgroepen.
De oplevering door Ingenious zal t/m febr. 2022 plaatsvinden. Het complex heet LMN. Gaat de gracht
binnenkort open? Nee, er komen nog 2 complexen Denim en Cashmir en dan is het centrum klaar. 
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Planschade in nieuwe Omgevingswet
17-01-2022, 07:09

VEENENDAAL De nieuwe Omgevingswet zal waarschijnlijk 1 juli dit jaar ingaan. De gemeente is bezig de laatste regels aan
te passen om alle bestemmingsplannen straks om te k..

Plan voor eigen waterstofcentrale op nieuw pand IW4 en Wijkservice
16-01-2022, 13:27

VEENENDAAL Waterstof als aanvulling om de honderd procent duurzame mobiliteit te halen. De gemeente Veenendaal kijkt
op verschillende terreinen of zij hier invulling aan k..

Mooie cheque Turkesteen voor Voedselbank Veenendaal
16-01-2022, 11:00

VEENENDAAL Toen Albert den Herder van beddenspeciaalzaak Turkesteen aan Kees Huibers vroeg of hij ergens goed geld
voor kon gebruiken, wist hij het meteen: een nieuwe wagen..

SP vraagt aandacht via �lmpje: ‘Laten zien wat we belangrijk vinden’
16-01-2022, 07:40

VEENENDAAL ,,Op deze manier willen we laten zien wat we belangrijk vinden en in ons verkiezingsprogramma aan bod
komen. Dat doen we in een filmpje op onze site omdat we de..

‘Een pluim voor de burgemeester!’
15-01-2022, 17:40

RHENEN Er zijn er bij die echt stralen. Blij zijn dat ze hun zaak weer voor het winkelend publiek kunnen openstellen

LOKAAL 112 SPORT ZAKELIJK AGENDA E-PAPER VACATURES DEEL JE NIEUWS FAMILIEBERICHTENSERVICE
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