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Nieuwbouw Bloemenbuurt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eind januari startte Roosdom Tijhuis met de bouw van de 77 woningen in de Bloemenbuurt. De eerste woningen
in de Bloemenbuurt worden binnenkort opgeleverd. Begin juni presenteerden we de plannen voor de
herinrichting van de Bloemenbuurt via een online bijeenkomst aan toekomstige bewoners en buurtbewoners.
In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen rond het project.

Bouw van de woningen
De eerste blokken aan de noordzijde van de Acaciastraat zijn al bijna klaar. De overige blokken schieten ook al op.
Inmiddels zijn alle betonnen muren gezet en zijn bijna alle woningen voorzien van een dak.
De nieuwe bewoners van het eerste blok (Acaciastraat 38 t/m 48) krijgen voor de bouwvak de sleutel van hun
nieuwe woning. Dat betekent dat deze mensen straks gaan klussen in hun nieuwe woning en in de zomerperiode
gaan verhuizen.
De andere blokken - aan de noordzijde van de Acaciastraat - worden na de bouwvak opgeleverd. De bewoners
ontvangen hierover persoonlijk bericht als de opleverdatum bekend is. De oplevering van de laatste woningen staat
gepland voor december 2021.
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Aanleg openbaar gebied
Aannemersbedrijf Hellinga uit Steenwijk is gestart met de aanleg van de parkeerkoffers naast de woningen aan de
noordzijde van de Acaciastraat. Zo kunnen de nieuwe bewoners hun auto veilig en dicht bij huis parkeren.
De overige parkeerplaatsen worden in het najaar van 2021 aangelegd.
De aanleg van de groene zone wordt in het voorjaar van 2022 uitgevoerd. Het ontwerp hiervoor stellen we samen
met de bewoners op. In het najaar organiseren gemeente Steenwijkerland en Woonconcept hiervoor een
bijeenkomst in De Korf. Dit uiteraard wel onder voorbehoud van de maatregelen rond corona.
Vragen bij overlast
We proberen de overlast tot een minimum te beperken. Ondervindt u toch problemen tijdens de werkzaamheden in
het openbaar gebied? Bel of mail dan met één van de volgende personen:
•
•
•

Ernst Scheeringa (uitvoerder van aannemer G. Hellinga)
Wiebe Henk Klijnsma (gemeentelijke toezichthouder)
Arjan Vroklage (projectleider)

0521 – 514 167
06 - 43 94 09 30
arjan.vroklage@steenwijkerland.nl
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Bouwvak
Tijdens de bouwvak is aannemer Roosdom Tijhuis grotendeels afwezig op de bouw. Het bouwterrein is van week 30
tot en met 33 afgesloten. Er staan hekken rondom de blokken, die nog niet klaar zijn. Alleen het eerste blok is vanaf
de Gasthuislaan toegankelijk, omdat de nieuwe bewoners de sleutel hebben gekregen.
Een aantal onderaannemers van Roosdom Tijhuis is af en toe nog wel op de bouw aanwezig. Zij werken door tijdens
de bouwvak of starten eerder op.
Zijn er tijdens de bouwvak bijzonderheden op het bouwterrein? Neem dan contact op met aannemer Roosdom
Tijhuis via telefoonnummer 0548 – 51 80 24. U kunt daar een bericht achterlaten op de voicemail. U wordt dan zo
snel mogelijk terug gebeld.

Beveiliging bouwterrein
De bouwplaats is tegen diefstal beveiligd met een alarmeringssysteem. Zodra iemand binnen de hekken komt, wordt
het beveiligingsbedrijf gealarmeerd. Het is daarom niet toegestaan om op de bouwplaats te komen. Hiermee
voorkomen we valse meldingen en garanderen we de veiligheid op de bouwplaats.
Ziet u zelf een verdachte situatie? Neem dan contact op met aannemer Roosdom Tijhuis via telefoonnummer 054851 80 24.

Contactpersonen
Heeft u vragen? Bel of mail!
Marieke Brongers

Hanneke Kroes

Bewonersconsulent

Projectleider vastgoed

088 – 61 62 000

088 – 61 62 000

info@woonconcept.nl

info@woonconcept.nl

