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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In 2020 starten wij met de bouw van nieuwe woningen in de Bloemenbuurt. Vanaf nu houden wij u met
nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen in dit project. In deze brief leest u meer over de stand van
zaken en over de voorbereidende werkzaamheden rond de sloop van de woningen.

Waar staan we in het project?
Woonconcept is samen met de gemeente Steenwijkerland bezig met het afronden van het ontwerp
bestemmingsplan. We verwachten dat de bestemmingsplanprocedure begin 2020 wordt opgestart.

Beheer van leegstaande woningen
In de eerste fase van het project (de even kant van de Acaciastraat) is een groot deel van de leegstaande woningen
dichtgezet. Ook is een groot deel van het groen om de woningen verwijderd en zijn er hekken gezet. Op deze manier
proberen wij de situatie beheersbaar te houden en vandalisme te voorkomen. Voor de jaarwisseling hebben we een
beveiligingsbedrijf ingehuurd. Het bedrijf SBN beveiliging uit Steenwijk maakt extra rondes door de wijk en staat in
contact met de politie. Ondanks alle maatregelen kan het natuurlijk toch voorkomen dat er iets gebeurt. Ziet u een
verdachte situatie? Neemt u dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Bij een calamiteit belt
u 112.

Sloop van de woningen
De sloopvergunning voor de eerste fase is aangevraagd bij de gemeente Steenwijkerland. We verwachten dat de
vergunning begin 2020 wordt verleend. Na verlening starten we me de sloop van de woningen aan de even kant van
de Acaciastraat. De verkeersstromen die hiervoor nodig zijn, worden afgestemd met de gemeente.

Sluiting rond de feestdagen
Het kantoor van Woonconcept is gesloten op 25, 26 en 27 december en op 1 januari. Noor Koops en Hanneke Kroes
zijn niet bereikbaar van 25 december tot en met 3 januari. Hans Hanema is in deze periode op werkdagen bereikbaar
tijdens kantooruren.
Namens het projectteam wensen wij u alvast hele fijne feestdagen!
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Contactpersonen
Heeft u vragen? Bel of mail!

Noor Koops

Hanneke Kroes

Projectleider sociaal

Projectleider vastgoed

088 – 61 62 000

088 – 61 62 000

info@woonconcept.nl

info@woonconcept.nl

Hans Hanema
Bewonersconsulent
088 – 61 62 000
info@woonconcept.nl

