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Nieuwbouw 
De tekeningen en plattegronden voor de nieuwbouw 

zijn zo goed als klaar. Eind juni bespraken we deze 

met de meedenkgroep. De architect heeft de laatste 

aanpassingen gedaan. Door corona is het nog steeds 

lastig een inloop te organiseren. Op onze website 

vindt u eind november een nieuwe impressie. Ook 

staan hier de tekeningen en de eerder verschenen 

nieuwsbrieven. 

 

Kijk op www.3bwonen.nl. Ga naar ‘Projecten’ en  

dan naar ‘Julianastraat en Prins Bernhardlaan’.  

We zijn erg benieuwd wat u ervan vindt! Heeft u 

vragen op opmerkingen dan kunt u contact opnemen 

met Mario Deerenberg. Zijn gegevens vindt u 

onderaan deze nieuwsbrief. 

Planning 
De bestemmingsplanprocedure is afgerond.  

De komende tijd nemen we de volgende stappen:  

U kunt eind november het concept definitieve 

ontwerp bekijken op onze website. Daarna vragen 

wij de omgevingsvergunning aan. De verwachting is 

dat we begin 2021 starten met de sloop. 

Aannemer 
De selectiecommissie heeft de uitwerking van vijf 

verschillende aannemers beoordeeld. We zijn 

unaniem gekomen tot een top drie. Deze drie 

aannemers hebben een offerte aangeleverd. Op 

basis hiervan is er één aannemer gekozen die de 

nieuwe woningen gaat bouwen. 

 3B Wonen  
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Blijf op de het laatste nieuws op 

Facebook.com/3BWonen 

Volg ons nu ook via @3B Wonen 

Verhuizingen 
Inmiddels hebben alle 50 bewoners een nieuwe 

(tijdelijke) woning gevonden. Ongeveer een derde 

wil graag terugkeren. Leeggekomen woningen 

worden tijdelijk verhuurd via Ad Hoc Beheer. 

Patrick Hallatu is de wijkbeheerder van Ad Hoc. 

Heeft u vragen, dan kunt u hem tijdens 

kantooruren bereiken via (010) 404 94 55 of stuur 

een mail naar rotterdam@adhocbeheer.nl. Samen 

zorgen we ervoor dat de buurt leefbaar blijft. 

Vragen 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief? 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bewoners hebben een nieuwe (tijdelijke) woning gevonden, de bestemmingsplanprocedure 

is afgerond en de aannemer is gekozen. De tekeningen voor de nieuwbouw zijn verder 

uitgewerkt. Door het coronavirus is het helaas nog niet mogelijk een inloop te organiseren. 

Daarom zijn de laatste ontwerpen online te bekijken. 
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