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BESTE BEWONERS, 

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets van ons heeft gehoord. In maart ontving u onze laatste 
bewonersnieuwsbrief. Tijd voor een nieuwe brief om u weer op de hoogte te houden van de laatste 
ontwikkelingen.  

Allereerst willen wij u veel gezondheid toewensen in deze lastige tijd. Wij hopen dat u allen gezond 
bent en dat het virus u of uw dierbaren niet te pakken heeft gekregen.  

CORONATIJD 
Door de coronamaatregelen zijn overleggen met verschillende partijen (bijvoorbeeld de 
klankbordgroep, gemeente) over de toekomstige wijk tijdelijk niet doorgegaan. Dit is de reden 
waarom het een tijdje stil is geweest rondom het project. Nu hebben we dit weer “Coronaproof” 
opgestart. Tijd om u ook te informeren! 

ACHTER DE SCHERMEN 
Dat de overleggen een tijdje stil hebben gelegen, betekent niet dat we ook stil hebben gezeten. In de 
afgelopen maanden heeft Rhiant achter de schermen hard gewerkt aan het project. Zo hebben we de 
financiële haalbaarheid onderzocht en hebben we ons concept voor de toekomstige wijk verder 
uitgewerkt. Het concept is zover uitgewerkt dat wij het binnenkort aan u willen laten zien.  

PRESENTATIE CONCEPT TOEKOMSTIGE WIJK – SAVE DE DATE 15 JULI 
Het concept stedenbouwkundig plan van de toekomstige wijk presenteren we op 15 juli aan u. Door 
corona moet dit helaas op een andere wijze dan we graag zouden willen, namelijk digitaal. Wel met 
de mogelijkheid vragen te stellen en te reageren. Hoe precies, dat zijn we op dit moment aan het 
uitwerken. Informatie hierover ontvangt u binnenkort.   

SOCIAAL PLAN 
In overleggen met de klankbordgroep zijn we het sociaal plan aan het afronden. Binnenkort, als dit is 
afgerond, sturen wij dit aan u op. Het is het plan waarin al uw rechten staan omschreven, zoals 
verhuiskostenvergoeding en voorrang.  
 
ONDERZOEK DIERSOORTEN 
Vanaf augustus tot september 2020 zal een groep werknemers van Ecoresult de wijk bezoeken. Dit 
doen zij om te bekijken of er bedreigde diersoorten, zoals vleermuizen, de huismus, ransuilen of de 
gierzwaluw in de woningen verblijven en welke waarde de woningen voor deze dieren hebben. De 
mensen van Ecoresult zijn eenvoudig te herkennen. Ze hebben allemaal dezelfde oranje hesjes aan 
met de naam Ecoresult er op en lopen in groepjes (2 tot 6 personen). Vroeg in de ochtend of laat in 
de avond lopen zij met verrekijkers en een bad detector (om de dieren op te sporen) rond in de wijk 
om waar te nemen welke soorten er in de wijk zijn en waar zij verblijven.  
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U hoeft dus niet te schrikken als u in de periode tussen augustus en september een groep mensen 
rond ziet kijken. Deze mensen zijn ingeschakeld door Rhiant. In 2021 zullen zij dit onderzoek opnieuw 
uitvoeren. Dan van april tot en met juli.  

UPDATE  

 

 
VRAGEN 
Heeft u vragen? Weet dat u die altijd aan ons kan stellen. Onze bewonersbegeleiders staan voor u 
klaar!   

 
Ook kunt u uw reparaties nog steeds bij ons blijven melden. Dit kan online via 
www.reparatierhiant.nl, de WocoApp of telefonisch via 078 – 75 181 50. Constructif volgt hierbij wel 
de RIVM richtlijnen en vraagt naar uw gezondheid voor de afspraak. 
 

Heeft u een spoed reparatie? 
Spoedreparaties die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u ook ′s avonds, in het 
weekend en op feestdagen telefonisch aan ons doorgeven via 078-7518150. U wordt dan 
automatisch doorverbonden met de storingsdienst. Alle spoedreparaties gaan gedurende deze tijd 
gewoon door.  

 
Vragen over de tijdelijk verhuurde woningen? 
We krijgen vragen, maar ook klachten binnen over de tijdelijk verhuurde woningen. Deze kunt u met 
Interveste bespreken. Zij zijn bereikbaar via: 
 
TELEFOON: 088 -11 88 000 of E-MAIL: beheer@interveste.nl 
 

VRAGEN?  

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP:   MARJETTE VOS OF CLAUDIA WAGEMAKERS 

BEWONERSBEGELEIDING@RHIANT.NL  

 078 – 68 121 52 

 

http://www.reparatierhiant.nl/

