Mei 2022

Nieuwsbrief Weezenlanden-Noord

Dinsdag 19 april was er een goed bezochte inloopbijeenkomst. In de tenten stonden informatieborden. En in de
vele gesprekken zijn ook allerlei vragen gesteld en wij hebben deze voor u beantwoord. Wij hopen dat er weer
meer duidelijkheid is.
Sloop (wit vlak)
De bouwhekken staan ondertussen
om het bouwgebied. Eerst worden er
werkzaamheden in het gebouw
uitgevoerd, zoals het verwijderen van
eventueel asbest en leidingen. Daarna
vindt de echte sloop van het gebouw
plaats. Nijhuis houdt u daarvan op de
hoogte.
Bouwverkeer (rode lijn)
Het bouwverkeer rijdt via de
Schuurmanstraat. Er is ook rekening
gehouden met de leerlingen van het
Thomas a Kempiscollege. Zij kunnen
vanaf die kant via de stoep bij de
fietsenstalling komen. Hierover is
overleg geweest met de school.

Concept prognose sloop en nieuwbouw, april ‘22
Sloop: van mei tot september ‘22
Bouw: van september ‘22 t/m december ‘23

Voetgangers
en fietsers

Autoverkeer

Bouwplaats

Bouwverkeer
Tijdelijk parkeren en
informatiecentrum

Verkeer in het gebied (witte lijn)
U kunt met de auto via de
Wiecherlinckstraat en de Buserstraat.
Informatiecentrum en tijdelijke parkeerplaatsen (geel vlak)
In de loop van mei wordt er gestart met de voorbereidingen en bouw van het informatiecentrum op het
grasveld voor de 3e flat aan de Schuurmanstraat. Nijhuis Bouw, Explorius en Openbaar Belang gaan
ongeveer 2 dagen per week gebruiken om te werken en vergaderen. Ook wordt het informatiecentrum
gebruikt al een ontmoetingsplek bij informatiebijeenkomsten.
Op deze plek komen ook tijdelijke parkeerplaatsen voor enkele bewoners en gebruikers van het
informatiecentrum. Zodra duidelijk is hoe de parkeerplaatsen eruit komen te zien en hoe ze gebruikt
kunnen worden, laten we u dat weten.

Fasering sloop
Ook hebben we 19 april een nieuwe fasering laten zien wanneer welke flat gesloopt gaat worden. Het blijft een
concept. Daardoor kunnen jaartallen of de volgorde toch nog veranderen. Omdat het totale project lang duurt,
kunnen we niet met 100% zekerheid de planning vastleggen. Voorlopig houden we deze planning aan.
3: 2024, 1e kwartaal

5: 2027, 2e kwartaal
1: 2022, 2e kwartaal

2: 2023, 2e kwartaal

6: 2027, 1e kwartaal

4: 2025, 1e kwartaal

Nieuwbouw Gebouw A
Alle huurders met een vast huurcontract van Weezenlanden-Noord
hebben in oktober een brief ontvangen met een rangorde nummer.
Dit is de volgorde hoe we de mensen uitnodigen om een keuze te
maken voor een appartement in Gebouw A. Na de zomer gaan we
de appartementen toewijzen.
Plattegronden Gebouw A
Op dit moment worden de laatste kleine aanpassingen doorgevoerd
op de plattegronden. Zodra die klaar zijn, krijgt u een setje in de
brievenbus.
Verhuizen, maar nog geen peildatum?
Staat u hoog op de lijst om naar Gebouw A te gaan? Maar woont u
in een flat waarvan de peildatum nog lang niet in zicht is? Als u
verhuist naar gebouw A, krijgt u gewoon de uitverhuisvergoeding.
Burenboek
Al enige tijd gaat er een burenboek rond. Op dit moment is het ons even niet helemaal duidelijk wie het
burenboek in zijn of haar bezit heeft. Kunt u Ryanne een berichtje sturen als u het burenboek heeft of als u weet
waar het burenboek is? Laat het burenboek vooral rond gaan! Leuk als zoveel mogelijk mensen er wat aan
kunnen toevoegen. Ryanne is te bereiken via r.hooijer@openbaarbelang.nl of 06 12739687.
Bestemminsplan
Goed nieuws! Het bestemmingsplan Weezenlanden-Noord was al vastgesteld door de gemeenteraad. De
afgelopen periode is er geen enkel beroep ingediend bij de Raad van State. Dat betekent dat het
bestemmingsplan Weezenlanden-Noord onherroepelijk is!
Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u bellen of mailen met
Ryanne Hooijer via r.hooijer@openbaarbelang.nl of 06 12739687

