NIEUWSBRIEF 1
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de
voortgang van het plan voor uw woning. Deze
nieuwsbrief brengen wij regelmatig uit om u op
de hoogte te houden. Hij wordt verspreid onder
de huurders in ’t Zandt en Zeerijp waarvan de
woningen versterkt worden door sloop en
nieuwbouw.
Vorderingen nieuwbouwplan
De afgelopen tijd heeft Woongroep Marenland
samen met aannemer Plegt-Vos en KAW
architecten gewerkt aan het uitwerken van een
plan voor de nieuw te bouwen woningen. We
hebben aan de hand van de gesprekken met u en
de eerste resultaten van het
woonwensenonderzoek drie woningtypes
uitgewerkt die we straks met u bespreken.
Woonwensen
Na de bewonersavond van d.d. 10 maart jl.
hebben een aantal bewoners het
woonwensenonderzoek nog ingevuld en daarmee
is het woonwensenonderzoek compleet. Fijn,
want hierdoor hebben we de woonwensen in
beeld. We weten nu welke woningen gewenst
zijn, wie wil verhuizen naar een andere locatie of
plaats, wie wil terugkeren op de huidige locatie
etc. De informatie helpt ons om u straks zo goed
mogelijk te kunnen informeren over uw
mogelijkheden en om een goed plan te maken.
Dank voor uw medewerking!
Hoe verder?
In juli en augustus gaan we het plan uitwerken.
Aan de hand hiervan bekijken we welke
mogelijkheden er zijn om woonwensen mee te
kunnen nemen in het nieuwe plan.
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’t Zandt en Zeerijp

Bewonersbijeenkomsten ‘t Zandt
Op 2 september organiseren we voor de
bewoners uit ‘t Zandt een bewonersbijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie
over de nieuwbouw, het sociaal plan, de planning
en het huisbezoek. Een uitnodiging voor deze
bijeenkomst versturen we in augustus.
Gesprekken bewoners Zeerijp
Met de bewoners in Zeerijp nemen we in
september persoonlijk contact op voor het maken
van een afspraak.
Nieuwbouw Bouwgroep Dijkstra Draisma
Zoals u weet bouwt Bouwgroep Dijkstra Draisma
10 nieuwe huurwoningen in ’t Zandt. Er worden 6
levensloopbestendige woningen gerealiseerd aan
de Hoofdstraat. Op de locatie Hink Oostingstraat
realiseren ze 4 levensloopbestendige woningen.
Van alle 10 de woningen zit de fundering er
inmiddels in en zijn ze bezig met de
funderingsbalken en de begane grondvloeren.
De planning is dat de woningen eind 2020/begin
2021 opgeleverd kunnen worden.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen,
dan kunt u contact opnemen met Froukje Homans
de bewonersbegeleider van Plegt-Vos. Froukje is
bereikbaar via 06 -15 61 03 33.
De woonwinkel van Woongroep Marenland is weer
open. Voorlopig is dit alleen op afspraak. De
bewonersconsulenten van Woongroep Marenland
zijn bereikbaar via telefoonnummer
0596 – 51 91 51 en emailadres
woonwinkel@woongroepmarenland.nl.

