Oktober 2022

Komt u ook naar de start van de nieuwbouw?
Het moment is daar!!
De feestelijke start van de bouw van het eerste appartementengebouw
Start bouw
De 1e flat aan de Schuurmanstraat is gesloopt. Dat geeft ruimte om te starten met de bouw van
gebouw A. Ook wethouder Gerdien Rots vindt dit een belangrijk moment. Zij gaat graag samen met
u en de andere huurders van Weezenlanden-Noord een start maken met de bouw. Leuk als u er ook
bij bent!
Dit doen we woensdag 2 november tussen 13.00 en 13.30 uur op het bouwterrein van gebouw A.
U bent van harte welkom om uw steentje bij te dragen aan de start van de bouw. Na de handeling
staat er een broodje klaar.

Informatie halen tijdens de bakfietsbijeenkomst!
Na de officiële handeling start de bakfietsbijeenkomst. Hier kunt u meer informatie halen over de
nieuwe appartementen. Maar ook hoe het verhuurproces in z’n werk gaat. Heeft u andere vragen?
Dan kunt u die ook aan ons stellen.
Bij het informatiecentrum
Het bakfietsmoment doen we bij het informatiecentrum op het grasveld tegenover het
Provinciehuis. U bent op 2 november van harte welkom tussen 13.30 tot 15.30 uur.
Heeft u vragen, maar u kunt niet naar het bakfietsmoment komen? Bel ons via (038) 45 67 222 of
mail naar info@openbaarbelang.nl. Misschien kunnen we uw vragen telefonisch of via de mail
beantwoorden. Ook is het mogelijk om een afspraak met ons te maken.
Houdt u er rekening mee dat we uiterlijk 2 november moeten weten of u naar een nieuw
appartement in gebouw A wilt? Het hangt van uw rangorde af of het daadwerkelijk gaat lukken.

➔ Extra inloopbijeenkomst
We willen iedereen de mogelijkheid geven om vragen te kunnen stellen. Daarom hebben we een
extra inloopbijeenkomst gepland. Op maandag 24 oktober tussen 15.00 en 16.30 uur kunt u ons
vinden in het informatiecentrum.
HANDIG: Op de achterkant staan alle belangrijke momenten op een rijtje.

Alles op een rijtje
Maandag 24 oktober

Inloopbijeenkomst informatiecentrum
tussen 15.00 en 16.30 uur

Woensdag 2 november

Feestelijke start bouw op het bouwterrein gebouw A
van 13.00 tot 13.30 uur
Bakfietsmoment bij het informatiecentrum
tussen 13.30 en 15.30 uur
Uiterste datum om aan te geven of u naar de nieuwbouw wilt

Heeft u vragen?
Dan kunt u bellen naar (038) 45 67 222 of mailen naar info@openbaarbelang.nl

