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Nieuwsbrief E1-woningen
Het is al langer bekend dat er wat gaat  
gebeuren met de voormalige senioren- 
woningen in Stroinkslanden. Er zijn al een 
aantal woningen gesloopt of opgeknapt.
Voor de overige woningen was er nog geen 
duidelijkheid. Het heeft lang geduurd voor 
we eruit waren hoe het er precies uit moest 
komen te zien. In deze nieuwsbrief vertellen 
we u meer over de plannen die we hebben 
met uw woning en de overige senioren- 
woningen in de wijk. En wat dit betekent 
voor u.

We willen zorgen dat ouderen, jongeren en 
gezinnen goed kunnen (blijven) wonen   
in Stroinkslanden. Van de voormalige 

senioren woningen zijn er veel, in totaal 
239. Daarom zullen we, in kleine aantallen,  
woningen opknappen en slopen om plaats 
te maken voor nieuwbouw. In de binnen
zijde van deze nieuwsbrief is per rijtje  
woningen te zien wat de plannen zijn.

“ Het totale plan  
moet leiden tot een 
mooiere wijk”

Er is al veel gebeurd. Er zijn woningen  
gesloopt die plaats hebben gemaakt voor 
de groenstructuur. Aan de Hanenberg
landen zijn vier bouwkavels te koop.  

Woningen zijn gestript en opnieuw inge
deeld. Aan de Bruggemanlanden en de 
Brookhuislanden zijn twee rijtjes met  
woningen gesloopt. Hier ontwerpen bewo
ners (65plus) samen met een architect hun 
nieuwe appartement.

Het totale plan moet leiden tot een mooi
ere wijk waar u prettig kunt wonen en  
leven. Want we vinden het belangrijk dat 
onze huurders wonen in een huis en een 
wijk waar ze zich thuis voelen.
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Wat gebeurt er met uw woning? 
In het kaartje zijn de rijtjes woningen in een kleur gemarkeerd.

Oranje
Deze woningen worden in 2016 gesloopt. Bewoners 
zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Er worden nieu
we woningen voor terug  gebouwd. Momenteel wordt 
onderzocht hoeveel woningen ervoor terugkomen en 
welk type.

Blauw
Een aantal van de blauw gemarkeerde woningen is  
regulier verhuurd en een aantal staat al een tijdje leeg. 
De blauw gemarkeerde woningen blijven staan. Alle 
huurders van De Woonplaats in deze blokken kunnen 
deelnemen aan een onderhoudsprogramma. Hierover 
zullen we u nog verder informeren. De lege woningen 
worden opgeknapt en daarna opnieuw verhuurd. Het is 
nog niet bekend welke woningen precies wanneer aan 
de beurt zijn. Als er een planning bekend is dan wordt  
u hierover geïnformeerd. Het streven is om alle lege 
woningen in 2015 weer te verhuren.

Groen
Deze woningen worden op termijn gesloopt. Hiervoor 
komen nieuwe woningen terug. Er moet een wijziging 
van het bestemmingsplan plaatsvinden. Daarom is de 
sloop pas in 2016 en 2017 gepland. We houden u op de 
hoogte van de voortgang.

Paars
Het voornemen is om deze woningen op langere  
termijn te slopen. Dit gebeurt in 2017 en 2018. Er komt 
nieuwbouw voor terug. De plannen hiervoor worden 
nog gemaakt. Ook hierover blijven we u informeren.
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Uw woning wordt gesloopt. 
Wat nu?
Wordt uw woning gesloopt, dan ontvangt u hierover  
minimaal een jaar van te voren persoonlijk bericht. 
Samen met een medewerker van De Woonplaats  
kijken we wat voor u de beste oplossing is. Het is  
mogelijk om terug te keren naar de nieuw te bouwen 
woningen of met voorrang naar een andere woning 
van De Woonplaats te gaan. Bovendien valt u onder 
het sociaal plan. Het sociaal plan treedt in werking 
na het persoonlijk gesprek. In het sociaal plan staat 
onder andere de bijdrage die u ontvangt voor de  
kosten die u maakt voor het verhuizen. 

Uw woning krijgt onderhoud. 
Hoe gaat dat?
Dan ontvangt u hierover ruim van tevoren persoon
lijk bericht. Samen met een medewerker van  
De Woonplaats wordt bekeken wat uw  mogelijk 
heden zijn. Voor onderhoud geldt geen sociaal plan. 
Ook infomeren we u tijdig over wat er gaat gebeuren 
met de lege woningen in uw blok.
 
We houden u op de hoogte!
Als er iets belangrijks te melden is proberen wij u zo 
snel mogelijk te informeren. Er verschijnt dan een 
nieuwe nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van 
de ontwikkelingen.

Contactgegevens
Heeft u tot die tijd vragen? Neem dan contact op met Hermien Waanders 
via telefoonnummer 0900  9678.


