#1 Voor de bewoners van 13 woningen Coendersweg en Groensingel
27 januari 2021
Met deze nieuwsbrief informeren wij u
over de ontwikkelingen van het
toekomstplan van uw woning aan de
Coendersweg en Groensingel. Deze
nieuwsbrief brengen wij regelmatig uit
om u op de hoogte te houden. Hij wordt
verspreid onder alle (toekomstige)
huurders binnen het project 13
nieuwbouw woningen CoenderswegGroensingel.

Definitieve plattegronden
Op dit moment zijn we bezig om, samen met
de architect en de aannemer, de plattegronden
van alle woningen definitief te maken. Wij
verwachten deze in februari naar u toe te
kunnen sturen.
Gesprek achtertuin
Wij hebben u eind vorig jaar verteld, dat wij met
u in gesprek willen, per blok, over de inrichting
van het achterterrein en achtertuinen. In
verband met de huidige coronamaatregelen,
lukt het niet dit op korte termijn te organiseren.
Zodra de maatregelen dit weer toelaten,
nodigen wij u uit voor een gesprek. Dan gaan
we per blok bespreken hoe het achterterrein
wordt ingericht.

Start werkzaamheden
Zoals u al heeft gezien zijn de huidige
woningen aan de Coendersweg en
Groensingel inmiddels gesloopt. Er is al een
begin gemaakt met het inrichten van de
bouwplaats. In goed overleg met de gemeente
is de positie van het bouwterrein tot stand
gekomen.
Op dit moment staan om het terrein nog
bouwhekken van de sloper. Deze worden eind
januari/begin februari vervangen door
bouwhekken van Bouwgroep Dijkstra
Draisma. Deze hekken worden iets ruimer om
het terrein geplaatst dan de hekken die er nu
staan.
Vanaf begin februari zal er gestart worden met
het uitgraven van de bouwputten, aansluitend
zullen de funderingspalen geboord worden.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen, of opmerkingen? Onze
woonconsulenten Jo-Ann Eskak en Marjan de
Boer helpen u graag. Zij zijn bereikbaar van
maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot
16.30 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00
uur, telefonisch via 0596–519151 of per mail
via j.eskak@woongroepmarenland.nl

