BEWONERSBRIEF 2
MARIJKESTRAAT, MARGRIETSTRAAT, WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT

BESTE BEWONERS,
Vorige week heeft u de eerste nieuwsbrief over het project Marijkestraat, Margrietstraat en Willem de
Zwijgerstraat ontvangen. In deze brief vertelden wij dat we u op de hoogte houden over de laatste
ontwikkelingen tijdens het project. Daarom ontvangt u nu al de tweede nieuwsbrief met daarin het laatste
nieuws.

EERSTE BIJEENKOMST KLANKBORDGROEP
Op woensdagavond 13 november heeft Rhiant op de locatie aan de Veersedijk 101 de eerste klankbordgroep
bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is een klankbordgroep van 11 personen samengesteld.
Rhiant zal open en transparant communiceren met de groep bewoners over de laatste ontwikkelingen in het
project.

WIE ZITTEN ER IN ONZE KLANKBORDGROEP?
Graag stellen we u voor aan de klankbordgroep voor het project:
UIT DE MARGRIETSTRAAT
Meneer de Vroed
Meneer v.d. Glas
Meneer de Visser
Meneer Stoute
Meneer ‘t Hart
Mevrouw de Munck
UIT DE MARIJKESTRAAT
Mevrouw Bussing
Meneer Rollof
Meneer van Buren
Meneer Dijksman
UIT DE WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT
Meneer Houben

Heeft u bezwaar tegen deze samenstelling van de klankbordgroep? Dan vernemen we dit graag
van u voor 25 november.
WAT IS ER VERDER BESPROKEN TIJDENS DE BIJEENKOMST?
Met onze klankbordgroep hebben we gelijk kort naar het sociaal plan gekeken. Dit plan bevat de afspraken bij
sloop-nieuwbouw tussen huurder en verhuurder. Een deel hiervan is wettelijk geregeld, een ander deel wordt
afgestemd met de klankbordgroep. De klankbordgroep krijgt van Rhiant een concept voorstel voor het sociaal
plan. Hier zullen zij met elkaar een mening over vormen. Vervolgens gaan ze hierover met Rhiant in overleg.
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Tegelijkertijd starten we ook met een overleg over wat de bewoners belangrijk vinden in de woonomgeving en
woning. Het eerste overleg hierover is op 27 november.
Om de klankbordgroep zo goed mogelijk de gelegenheid te geven om de belangen te behartigen van alle
bewoners in de wijk, wordt er ook een woning ter beschikking gesteld om bij elkaar te komen. Daarnaast wordt
een professionele bewonersbegeleider ingehuurd voor extra inhoudelijke ondersteuning en begeleiding in dit
proces.

WWW.RHIANT.NL
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u voor meer informatie en vragen helaas verwezen naar de verkeerde
link. Wilt u meer informatie? Ga dan naar www.rhiant.nl. Onze excuses voor het ongemak.

HEEFT U NOG VRAGEN?
U kunt alle informatie terugvinden via onze website www.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.
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