25 maart 2020

Nieuwsbrief Weezenlanden-Noord

Coronavirus
We leven op dit moment in een heel onwerkelijke
wereld. Het sociale leven staat stil. Een aantal
winkels zijn gesloten. We houden afstand van elkaar.
Allemaal dingen die we graag anders willen zien,
maar die nu noodzakelijk zijn.
Bewonersgesprekken
Vanwege het virus hebben we de laatste gesprekken
met de bewoners afgezegd. Met deze bewoners
wordt in juni een nieuwe afspraak gemaakt.
Inloopbijeenkomst Stedenbouwkundig plan
Ook de inloopbijeenkomst over het stedenbouwkundig plan is vorige week geannuleerd. De
belangrijkste informatie is nu te vinden op nieuwe
website www.weezenlanden-noord.nl. Ook kunt u
op deze website uw reactie of vraag achterlaten.
Boodschappendienst
Twee bewoonsters uit de Schuurmanstraat zijn een
heel mooi initiatief gestart. Ze willen de kwetsbare
ouderen in Weezenlanden graag helpen door
boodschappen voor hen te doen.
De dames hebben briefjes opgehangen waarop hun
gegevens staan en hoe het in zijn werk gaat.
Mooi om te merken dat bewoners er voor elkaar zijn!
Bewonerscommissie
Het 6-wekelijkse overleg van Openbaar Belang met
de bewcie008 is vorige week niet doorgegaan.
Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u bellen of mailen met
Ryanne Hooijer via (038) 45 67 222 of
r.hooijer@openbaarbelang.nl

Aanbod Eiken-/Iepenstraat
In september hebben we u gevraagd of u interesse
heeft om te verhuizen naar de gerenoveerde woningen
aan de Eiken-/Iepenstraat. Hier hebben 5 bewoners op
gereageerd. Deze bewoners hebben de eerste keuze.
Maar we hebben nog enkele woningen vrij in de Eiken/Iepenstraat. Deze willen we graag nogmaals
aanbieden aan de bewoners van Weezenlanden-Noord.
Dit aanbod gaat buiten een planbesluit om. U ontvangt
eenmalig € 2.500. U maakt daarna geen aanspraak
meer op de terugkeergarantie naar de nieuwbouw in
Weezenlanden-Noord en de verhuiskostenvergoeding.
Heeft u interesse? Neemt u dan uiterlijk vrijdag 3 april
contact met ons op. Ook als u dit al tijdens een
gesprek aan ons heeft doorgegeven. U kunt ons bellen
op (038) 45 67 222.
Alle bewoners die interesse hebben krijgen in de week
van 6 april meer informatie van ons. Dan weten we
hoe iedereen op een veilige manier de woningen kan
bezoeken en een keuze kan maken.
Binnen de nieuwe aanmeldingen heeft degene met de
langste woonduur de eerste keuze.
Op de website
www.openbaarbelang.nl/projecten/weezenlandennoord kunt u meer informatie vinden over de woningen
aan de Eiken-/Iepenstraat. Ook kunt u ons bellen voor
een informatiepakketje.

