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De woningen aan de Wethouder Schipperstraat en Coornwinderlaan zijn bijna klaar.  

We informeren u graag over de laatste stand van zaken. We gaan er nu vanuit dat we vanaf 

23 juni 2021 de eerste woning opleveren en dan gaan we door totdat de laatste woningen in 

de Coornwinderlaan eind juli opgeleverd zijn. Op de achterzijde leest u ook over het laatste 

nieuws rondom de korte brand gisterochtend in een woning aan de Wethouder 

Schipperstraat. 

Opleveren in coronatijd 
Normaal gesproken vieren we een oplevering altijd met de 

nieuwe bewoners en omwonenden. Want een nieuwe 

woning is reden om even stil te staan bij zo’n mijlpaal! 

Door Corona is het nu niet mogelijk om dit heel uitgebreid 

te doen, maar we willen er wel een feestelijk tintje aan 

geven. We denken na over de invulling hoe we veilig de 

oplevering gaan vieren. 

 

 

Bestrating en 
voorzieningen 
De aannemer is bezig om de laatste 

puntjes op de i te zetten, daarmee gaan 

we de bouwwerkzaamheden in de 

woningen afronden.  

 

Verschillende bedrijven zijn hard bezig 

om alle woningen in de Wethouder 

Schipperstraat en Coornwinderlaan aan 

te sluiten op elektriciteit, water, 

kabeltelevisie en glasvezel. 

In de straat wordt de riolering vernieuwd 

en aangesloten op de huizen. Dat is een 

taak van de gemeente. Als dat klaar is 

dan kan de gemeente aan de slag met de 

bestrating. En als dat gereed is, dan 

kunnen we aan de slag met de 

opleveringen.  

 

U ondervindt van al deze 

werkzaamheden helaas wel enige hinder. 

Hopelijk kunnen alle bedrijven goed 

doorwerken en dan ziet uw 

woonomgeving er, als het klaar is, weer 

prima uit. We bieden bij deze onze 

excuses aan voor het eventuele 

ongemak. 
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Blijf op de hoogte van het laatste nieuws 

op Facebook.com/3BWonen 

 

Volg ons via @3B Wonen 

 



 

 

 

Actueel 
 
Brand in meterkast woning Weth. Schipperstraat 

 

Op het moment dat wij deze nieuwsbrief gereed hadden, werden we woensdagochtend 2 juni opgeschrikt 

door een brandje in een meterkast in een woning aan de Wethouder Schipperstraat. Gelukkig was de 

brandweer snel ter plaatse en is het brandje ook snel geblust. Natuurlijk is dat schrikken voor de nieuwe 

bewoners, voor ons maar ook voor u. We zijn gelijk een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. 

Samen met Stedin, de leverancier en de bouwer controleren we komende dagen alle meterkasten. Mocht 

u hierover toch nog vragen hebben, schroom dan niet om met ons contact op te nemen, we staan u 

uiteraard graag te woord. 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief hebben wij u bijgepraat over dit project. We hebben gehoord van een aantal 

omwonenden, dat u zich niet altijd goed geïnformeerd voelde. Onze excuses als u dat gevoel heeft 

gekregen. Er komen nog meer projecten aan in uw omgeving, dat is nodig omdat er ook in Lansingerland 

een grote woningnood is ontstaan. Wij willen graag iedere Lansingerlander een thuis in de eigen kern aan 

kunnen bieden. We nemen uw opmerkingen over de informatievoorziening mee en trekken hier onze 

lessen uit. In de toekomst gaan wij omwonenden vaker informeren over datgene wat er in uw omgeving 

speelt. 

 

 

Nieuwsvoorziening naar u als omwonende 
 
 
 

 


