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De nieuwbouw is uitgewerkt in een schetsontwerp. Dit hebben we onlangs besproken met de 

meedenkgroep. Als de raad van toezicht van 3B Wonen dit plan heeft goedgekeurd, 

organiseren we een inloop voor alle bewoners en omwonenden. We hebben ook een concept 

sociaal plan opgesteld. Dit bespreken we binnenkort met de meedenkgroep. Dit voorjaar 

komen we bij u thuis langs om te praten over uw woonwensen. 

Nieuwbouwplannen 
De afgelopen weken hebben we de plannen voor de 

nieuwbouw verder uitgewerkt. Dit schetsontwerp 

hebben we met de meedenkgroep besproken. Hierin 

staat onder andere aangegeven waar welk type 

woning komt en hoe het parkeren is geregeld. We 

kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent. 

Daarom organiseren we na goedkeuring van het plan 

door de raad van toezicht naar verwachting medio 

april een informatieavond waar u de tekeningen 

kunt bekijken en vragen kunt stellen. U ontvangt 

hiervoor nog een uitnodiging. 

 

Sociaal plan 
Met zes bewoners en een vertegenwoordiger van de 

huurdersvereniging hebben we besproken wat er 

allemaal in het sociaal plan komt te staan. Hierbij 

hebben we de ervaringen die we hebben opgedaan 

bij de Wethouder Schipperstraat meegenomen.  

We hebben een concept sociaal plan opgesteld en 

gaan dat met de meedenkgroep bespreken. 

 

Huisbezoeken 
Als het sociaal plan is vastgesteld, komen we bij u 

thuis langs. We bespreken uw woonwensen en geven 

uitleg over de (on)mogelijkheden bij het toewijzen 

van een andere tijdelijke of definitieve woning. 

U krijgt minimaal twee weken van tevoren een brief 

met een datumvoorstel voor het huisbezoek. 
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Blijf op de het laatste nieuws op 

Facebook.com/3BWonen 

Volg ons nu ook via @3B Wonen 

 

Planning 
De sloop en start bouw staat vooralsnog gepland 

voor medio 2020. Na goedkeuring door de raad van 

toezicht van 3B Wonen moet een 

bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. 

Uiteraard houden we u hiervan de hoogte. 

 

De woningen die leeg staan en nog vrijkomen gaan 

we tijdelijk verhuren via Ad Hoc Beheer. Dit is een 

organisatie die gespecialiseerd is in tijdelijke 

verhuur. Natuurlijk zorgen we in goed overleg met 

de meedenkgroep ervoor dat de buurt prettig en 

leefbaar blijft. 

 

Vragen 
Heeft u nog vragen. Dan kunt u contact opnemen 

met Mario Deerenberg. U kunt hem bereiken op 

telefoonnummer (010) 313 55 27 of per mail via 

m.deerenberg@3bwonen.nl. 

 

 


