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De plannen voor de nieuwbouw zijn zo goed als klaar. De gemeente heeft 6 maart 2019 het 

bestemmingsplan vastgesteld. Omdat hiertegen beroep is ingediend bij de Raad van State, 

vertraagt het moment van sloop. 

Nieuwbouw 
De plannen voor de nieuwbouw zijn zo goed als 

klaar. Binnenkort plannen we weer een overleg 

met de meedenkgroep van terugkerende 

bewoners. We kijken met elkaar naar de 

definitieve plattegrond van de woningen en uit 

welke opties bewoners kunnen kiezen. 

Start sloop 
Voor de nieuwbouw moest het bestemmingsplan 

worden aangepast. Daarom is een 

bestemmingsplanprocedure doorlopen. Zoals u in 

de vorige nieuwsbrief kon lezen zijn er op het 

bestemmingsplan zienswijzen ingediend. De 

gemeente heeft gereageerd op de zienswijzen en 

besloten het bestemmingsplan vast te stellen. 

Omwonenden konden tegen dit besluit in beroep 

gaan. Er is gebruik gemaakt van deze 

mogelijkheid. Hierdoor vertraagt het moment van 

sloop. 

Voorbereidingen 
De voorbereidende werkzaamheden gaan door. 

Voordat de aannemer begint, worden de 

omliggende woningen opgenomen. Hierbij wordt 

met foto’s en tekst de bouwkundige staat van de 

woningen vastgelegd. Mocht er onverhoopt schade 

ontstaan aan de woning, dan kan de bewoner 

aantonen dat de schade nog niet aanwezig was 

voor de start van de werkzaamheden. De opnames 

zijn inmiddels uitgevoerd. Uiteraard is de opname 

voor deze bewoners kosteloos. 
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Blijf op de hoogte van het laatste nieuws 

op Facebook.com/3BWonen 

Volg ons nu ook via @3B Wonen 

 

Met de gemeente gaan we in overleg over de 

bouwplaatsinrichting en verkeersmaatregelen als 

we gaan starten met de bouw. 

Ad Hoc 
De woningen worden doorverhuurd door Ad Hoc. 

Patrick Haluta is de wijkbeheerder van Ad Hoc. 

Heeft u vragen of wilt u melding doen van 

overlast, dan kunt hem tijdens kantooruren 

bereiken via (010) 404 94 55 of stuur een mail 

naar rotterdam@adhocbeheer.nl. 

Nieuwbouw 
De mate van vertraging is op dit moment niet 

precies aan te geven. Vanaf het moment van 

sloop zal het ongeveer een jaar duren voor de 

woningen er staan. Zodra wij meer weten, 

berichten wij u. 

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen 

met Laurence Tamerus Budak, wijkconsulente bij 

3B Wonen. U kunt haar bereiken op 

telefoonnummer (010) 313 55 22 of per mail via 

l.tamerus@3bwonen.nl. 


