BEWONERSBRIEF 1
MARIJKESTRAAT, MARGRIETSTRAAT, WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT

BESTE BEWONERS,
Een aantal weken geleden bent u samen met uw buurtgenoten op de bewonersavond geïnformeerd over onze
plannen voor de buurt. Tijdens deze avond hebben wij met u afgesproken dat wij u op de hoogte houden
gedurende het traject via een nieuwsbrief. In deze eerste nieuwsbrief kijken we terug naar de bewonersavond
en de huisbezoeken. Ook kijken we vooruit naar de samenwerking met de klankbordgroep en de ontwikkeling
van het sociaal plan.

BEWONERSAVOND
Iets meer dan een maand geleden kreeg u te horen dat Rhiant het voornemen heeft u woning te slopen.
Tijdens de bewonersavond hebben we u uitgelegd hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.
Op de bewonersavond hebben wij velen van u gesproken. Wij waarderen de goede gesprekken die wij deze
avond met u hebben gehad. Wij begrijpen goed dat dit nieuws, ook al is het al een paar weken oud, nog steeds
heftig voor u is. Rhiant zet zich daarom in om u zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het project.
Heeft u de bewonersavond gemist of wilt u nogmaals alle informatie van de bewonersavond bekijken? Ga dan
naar www.mijn.rhiant.nl voor de presentatie en de veelgestelde vragen.

WIJ KOMEN BIJ U THUIS
De afgelopen weken zijn onze woonbegeleiders
Marjette en Claudia bij veel bewoners op
huisbezoek geweest. Tijdens deze gesprekken
hebben we geïnventariseerd wat uw woonwensen
zijn: naar welke buurt u toe wilt, in wat voor huis u
wilt wonen en of u terug wilt keren naar deze wijk.
We hebben goede gesprekken gehad. Veel
bewoners willen graag weer terug naar deze wijk.
Iets voor ons om rekening mee te houden.
We hebben de meest opvallende gegevens voor u
op een rijtje gezet. Deze kunt u op de volgende
pagina vinden.
Heeft u nog geen afspraak gemaakt? Geen zorgen.
U kunt altijd nog een afspraak inplannen via:
Mail: bewonersbegeleiding@rhiant.nl
Telefoon: (078) 68 121 52

IN GESPREK MET DE KOPERS
Zoals u waarschijnlijk al weet: er staan ook een aantal koophuizen tussen uw woningen in de Margrietstraat. De
afgelopen weken hebben we met alle kopers een gesprek gehad. Inmiddels zijn twee woningen teruggekocht.
Natuurlijk blijven we u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rond de verkoop van de woningen.

DENKT U MET ONS MEE?
U kunt het in de afbeelding aan de bovenkant van de pagina al zien. Maar liefst 20 personen hebben zich
aangemeld om deel te nemen in de klankbordgroep. In de klankbordgroep wordt met Rhiant en KAW
(architectenbureau) naar het sociaal plan en de toekomst van de wijk gekeken.
Om een goed gesprek te kunnen voeren met de klankbordgroep, kiezen we ervoor om de groep uit maximaal
10 personen te laten bestaan. Aangezien er meer aanmeldingen zijn, zal Rhiant op woensdagavond 13
november een eerste bijeenkomst organiseren voor iedereen die zich heeft aangemeld. Op deze avond
bepalen we met elkaar wie er in de klankbordgroep komt.

OMWONENDEN DENKEN MEE OVER TOEKOMST VAN DE WIJK
Naast huurders hebben ook omwonenden aangegeven dat zij mee willen denken over de ontwikkeling van de
buurt. Daarom zal Rhiant ook een klankbordgroep samenstellen van omwonenden. Op deze manier proberen
we alle ideeën en voorkeuren voor de wijk in beeld te brengen en te vertalen naar een passend plan voor de
toekomstige wijk.
De omwonenden worden in een later stadium in het project uitgenodigd. Hier hoort u later meer over.

HEEFT U NOG VRAGEN?
U kunt alle informatie terugvinden via onze website www.mijn.rhiant.nl. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan
contact met ons op via mail bewonersbegeleiding@rhiant.nl of telefoon (078) 68 121 52.

