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Medio april heeft u tijdens de inloop het schetsontwerp voor de nieuwbouw kunnen bekijken. 

De afgelopen weken is er achter de schermen veel gebeurd. Het sociaal plan is vastgesteld. 

We hebben met de gemeente overlegd over parkeren, inrichting van de openbare ruimte en 

vormgeving van de nieuwbouw. En er is een informatiepunt ingericht wat we na de 

zomervakantie feestelijk openen! 

Uitwerken plannen 
Na de inloop medio april zijn we met de gemeente in 

overleg gegaan over parkeren, de openbare ruimte 

en de vormgeving van de nieuwbouw. 

In september gaan we weer om tafel met de 

meedenkgroep om de plannen verder uit te werken. 

Er is ook een meedenkgroep van omwonenden 

opgericht waarmee we in gesprek gaan. 

Sociaal plan vastgesteld 
Het sociaal plan is vastgesteld. Hierin staat 

bijvoorbeeld welke verhuiskostenvergoeding u 

precies krijgt, welke regels er zijn voor een 

‘passende woning’ en welke begeleiding 3B Wonen 

kan bieden bij het zoeken naar een nieuwe woning. 

Huisbezoeken 
Binnenkort gaan we afspraken maken voor de 

huisbezoeken. In verband met de zomervakantie 

zullen deze eind augustus, begin september worden 

ingepland. Tijdens deze huisbezoeken gaan Elles en 

Dukke met u in gesprek over uw wensen voor de 

nieuwe woning. Wilt u straks terugkeren naar de 

nieuwbouw? Of wilt u misschien wel naar een woning 

in een andere buurt? U krijgt minimaal twee weken 

van tevoren een brief met een datumvoorstel. 

 

Elles     Dukke 

 3B Wonen  

Postbus 108 

2660 AC Bergschenhoek 

www.3bwonen.nl 

 

 

Blijf op de het laatste nieuws op 

Facebook.com/3BWonen 

Volg ons nu ook via @3B Wonen 

 

Stop Contact! 
Aan de Julianalaan 36 hebben we een leeggekomen 

woning ingericht als informatiepunt. We vonden 

Stop Contact! een passende naam omdat we graag 

met u in gesprek gaan over alles wat er in uw wijk 

gebeurt. De woning gebruiken we om met u in 

gesprek te gaan, om u te informeren, maar ook als 

vergaderruimte. 

 

Laurence Tamerus Budak, wijkconsulente bij  

3B Wonen, zal regelmatig aanwezig zijn. Ook andere 

partijen maken van de woning gebruik. Zodra de 

inlooptijden bekend zijn, laten wij dit weten. 

Vragen 
Heeft u nog vragen. Dan kunt u contact opnemen 

met Mario Deerenberg, senior medewerker 

wijkprogramma’s. U kunt hem bereiken op 

telefoonnummer (010) 313 55 27 of per mail via 

m.deerenberg@3bwonen.nl. 

Alvast een hele fijne vakantie! 
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