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Beste bewoners en omwonenden, 
 
Wij informeren u graag over de voortgang van de nieuwbouw aan de 
Julianastraat en Prins Bernhardlaan. Voordat we daadwerkelijk gaan 
bouwen, moeten we eerst nog een vergunning aanvragen en 
uiteraard de oude woningen slopen. Wat we gaan doen de komende 
tijd, leest u in deze nieuwsbrief. 

Omgevingsvergunning  

Wij gaan de komende maand een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw 

van 36 eengezinswoningen en 37 appartementen aan de Julianastraat en de 

Prins Bernhardlaan. Een omgevingsvergunning, door veel mensen ook wel 

bouwvergunning genoemd, is nodig wanneer je gaat slopen en bouwen. De 

vergunningsaanvraag wordt getoetst door de gemeente Lansingerland. Dat hele 

traject duurt 8 weken en wordt daarna gepubliceerd op de gemeentepagina van 

de krant Het Hart Van Lansingerland. 
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Asbestinventarisatie 

Voordat de sloop van de woningen start, moet in elke woning een asbestinventarisatie uitgevoerd worden. Dat is 

gebruikelijk in oudere woningen. Inmiddels is het bedrijf dat de woningen gaat slopen, begonnen met deze 

inventarisatie. Bij de inventarisatie komt geen asbest vrij en is er dus ook geen reden om ongerust te zijn. 

Mocht er asbest aanwezig zijn, dan laten we dit door een gespecialiseerd bedrijf weghalen voor de sloop start. 

 

Planning en slopen  

Op dit moment stemmen wij met het sloopbedrijf en bouwer de planning af voor de werkzaamheden. De start 

van de sloop is begin september gepland. Tegen die tijd informeren we u regelmatig over het vervolgtraject. 

Veiligheid van de lege woningen 

De woningen zijn niet meer bewoond, ook alle tijdelijke huurders zijn nu weg. We hebben in alle woningen het 

gas en de elektriciteit afgesloten. Om te zorgen dat er geen mensen illegaal de woningen betreden, hebben we 

hekken geplaatst. We hopen zo ook overlast te voorkomen. 3B Wonen heeft met politie en een 

bewakingsbedrijf, gespecialiseerd in het bewaken van lege woningen, afspraken gemaakt om de straten extra in 

de gaten te houden. Ziet u toch iets vreemds rondom de woningen of vertrouwt u iets niet? Dan kunt u dit 

melden bij ons of bij de politie. 

 

Wanneer zijn de nieuwe woningen klaar? 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het vergunningstraject en de sloop van de woningen. Als de 

woningen eenmaal gebouwd zijn, verhuren wij deze via de website Woonnet Rijnmond. In de nieuwsbrieven die 

volgen houden we u op de hoogte van de planning en verwachtte oplevering. U kunt zo tijdig reageren op een 

nieuwe woning uit het project.  

 


