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Binnenkort start sloop 
Wethouder Schipperstraat

Voorbereiding van de sloop
Het gas, water en licht zijn afgesloten 

en om de woningen is een hek gezet.

De sloper is inmiddels gestart met de 

voorbereidende werkzaamheden. 

Bij de wonin gen in de directe omgeving 

zijn bouwkundige opnames uitgevoerd 

door Hanselman groep. Omwonenden 

hebben toegang tot hun eigen 

opnamerapport.

Nieuwbouw
De plannen zijn zo goed als klaar. 

Binnen kort gaan we weer om de tafel 

met de meedenkgroep van terugkerende 

bewoners. Zij denken mee over 

mogelijke afbouwopties.

Verkeer
Met de gemeente kijken we naar de 

inrichting en de verkeersmaatregelen. 

Tijdens de sloopwerkzaamheden wordt de 

Wethouder Schipperstraat afgesloten voor 

doorgaand verkeer. Hulpdiensten kunnen 

gebruik maken van omliggende straten.

Veiligheid
De leegstaande woningen zijn beveiligd. 

Mocht u iets verdachts zien, geef het dan 

aan ons door. Bij direct gevaar, belt u 112.

Eerste sleutels Notaris Kruytstraat

Zaterdag 12 oktober was de Dag 

van het Huren. Het thema dit jaar: 

’Trots op huren’. Wij vroegen onze 

huurders wie er trots is op zijn woning.

Alle inzenders kregen een bloemetje en 

maakten bovendien kans op een high 

tea met directeur Hanneke Vliet Vlieland. 

Wat een enthousiaste reacties hebben 

we ontvangen! Prachtige huiskamers 

(sommige al helemaal in kerstsfeer) en 

supermooie tuinen. 

Winnaars high tea
De datum voor de high tea bij 

De Theeroos is inmiddels geprikt. 

Alle winnaars hebben bericht ontvangen.

Dag van het huren 2019

De bewoners van de nieuwe appartementen aan de 

Notaris Kruytstraat hebben eind september de sleutel 

van hun nieuwe woning ontvangen. De bouw verliep 

voorspoedig. 

In 9 maanden tijd zijn er 18 apparte menten gerealiseerd. 

De zes apparte men ten op de begane grond zijn bestemd 

voor senioren, de 12 woningen op de eerste en tweede 

etage zijn voor alleenstaanden vanaf 23 jaar. 

Senioren stromen door

Drie appartementen zijn via onze doorstroommakelaar 

toegewezen aan senioren die een eengezinswoning 

in Lansingerland achterlaten. En dat is weer fi jn voor de 

doorstroming. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.

Na de sleuteluitreiking sneden wethouder Kathy Arends, 

directeur 3B Wonen Hanneke Vliet Vlieland en project-

ontwikkelaar Nick Kraak samen met bewoonster 

mevrouw Maasland, een taart aan.
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Over 3B Wonen

Volg ons nu ook 
via @3BWonen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en 
vind ons leuk op Facebook.com/3BWonen

De bouwvergunning voor de nieuwbouw aan de Wethouder Schipperstraat en Coorn-

winderlaan is verleend. De verwachting is dat we dit najaar starten met de sloop.


