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Beste bewoners,
Afgelopen woensdag 15 juli was de digitale bewonersavond voor alle bewoners van de Margrietstraat,
Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat. Op deze avond hebben jullie allen de concept nieuwbouwplannen
en planning voor de toekomstige wijk kunnen zien. In deze nieuwsbrief kijken we nog even kort terug op de
bewonersavond. Ook vindt u als bijlage bij deze brief alle veelgestelde vragen van de bewonersavond.

Voorlopig ontwerp

Presentatie toekomstige wijk

Op 15 juli konden alle bewoners de presentatie van
de toekomstige wijk via www.kaw.nl/oranjebuurt
bekijken. Heeft u de presentatie nog niet gezien? Deze
kunt u nog terugkijken op www.kaw.nl/oranjebuurt of
www.indeoranjebuurt.nl.

Digitale bewonersavond

In verband met het coronavirus heeft Rhiant besloten
om de bewonersavond digitaal te organiseren.
We hadden u liever persoonlijk geïnformeerd, maar
hebben toch de beslissing genomen om gezien de
risico’s iedereen gelijktijdig en digitaal te informeren.
Hoewel het wel mogelijk is om bijeenkomsten van
meer dan 100 man te organiseren, blijft het lastig om
hierbij de 1,5 meter afstand te bewaren. Daarnaast is
het bij een groep boven de 100 man verplicht om een
gezondheidscontrole te doen, wat erin kan resulteren
dat we mensen moeten weigeren. Daarnaast zorgt
een persoonlijke bijeenkomst er misschien voor dat
mensen, die misschien wel al ziek zijn of onzeker zijn
over hun gezondheid, zich toch genoodzaakt voelen
om te komen omdat zij de informatie willen hebben,
waardoor het risico van besmetting wederom om
de hoek komt kijken. Om de risico’s te beperken en
mensen niet uit te sluiten, hebben wij ervoor gekozen
om de bijeenkomst nu digitaal te organiseren.

In de presentatie van de bewonersavond heeft u het
Voorlopig Ontwerp van de toekomstige wijk kunnen
zien. Dit wil zeggen dat Rhiant plannen heeft om de
wijk zo te bouwen, maar dat er onderweg in het traject
nog wel het een en ander kan veranderen. Houdt u
er wel rekening mee dat dit nog niet het definitieve
ontwerp is.
In het komende jaar zal Rhiant het ontwerp definitief
maken. Dit zal ook in overleg met de klankbordgroep
en de gemeente zijn. Natuurlijk komen we bij u terug
wanneer de plannen definitief zijn. Maar dit kan nog
wel even duren. Wij verwachten dat dit in 2021 zal zijn.

Wat gaat er nu gebeuren?
De komende tijd gaan we druk aan de slag met het
bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan
van de gemeente voor de wijk is anders dan hoe de
toekomstige buurt er uit zal zien. Daarom dienen
we een nieuw bestemmingsplan bij de gemeente in
om ervoor te zorgen dat we alle woningen kunnen
bouwen. Daarnaast gaan we verder met het bepalen
van de bouw- en sloopfases.
Natuurlijk wordt u via de nieuwsbrief
geïnformeerd wanneer wij hier meer
informatie over hebben.
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In de Oranjebuurt
U heeft het in de presentatie misschien al gehoord.
Maar vanaf nu zullen wij niet meer over het project
Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat
spreken, maar over de Oranjebuurt.
We hebben hiervoor gekozen omdat we graag een
eenvoudige en herkenbare projectnaam wilden die we
voor dit project konden gebruiken. Daarnaast wilden
we graag een leuke naam geven aan de toekomstige
buurt. Hoe we op de Oranjebuurt zijn gekomen? Alle
straten hebben iets te maken met ons Koningshuis
oftewel het huis van Oranje-Nassau. Daarom vonden
wij de Oranjebuurt goed bij de toekomstige wijk
passen. Zo hebben we voor het project een duidelijke
naam.

Vragen?

Tijdens de bewonersavond heeft u uw vragen aan ons
kunnen stellen. Wij hopen dat uw vragen allemaal naar
tevredenheid zijn beantwoord. We hebben de meest
gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en aan deze
brief toegevoegd. Zo kunt u op uw gemak alle vragen
en antwoorden nog een keer doorlezen.
Heeft u toch nog een vraag? Geen probleem! Wij
beantwoorden uw vragen graag. U kunt contact
opnemen met ons via bewonersbegeleiding@rhiant.nl
of ons bellen op (078) 68 121 52. Wij zijn
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00
uur t/m 12.00 uur. Wilt u uw vragen liever in een
gesprek met ons stellen? Stuur dan een mailtje naar
bewonersbegeleiding@rhiant.nl en maak een afspraak
met ons.
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Onze bewonersbegeleiders

Met de nieuwe projectnaam is gelijk een nieuwe
website gemaakt speciaal om u zo goed mogelijk
te kunnen informeren. Op www.indeoranjebuurt.nl
kunt u alle informatie terugvinden over het project.
Zo vindt u hier bijvoorbeeld het sociaal plan, de
planning, het voorlopig ontwerp, de presentatie van
de bewonersavond, alle nieuwsbrieven, het laatste
nieuws en nog veel meer informatie. Later, wanneer
er meer duidelijk is over het project, zal de informatie
uitgebreid worden.

Onze bewonersbegeleiders Marjette Vos en Claudia
Wagemakers beantwoorden uw vragen graag. We
stellen ze graag nog een keer aan u voor:

Ook zal de communicatie vanuit Rhiant over dit project
er vanaf nu wat anders uitzien. Het project en de
communicatie hierover is in een nieuw jasje gestoken.
Zo kunt u gelijk herkennen wanneer u post krijgt over
de Oranjebuurt.

Marjette Vos

Claudia Wagemakers

U kunt onze bewonersbegeleiders bereiken via:
bewonersbegeleiding@rhiant.nl
078 – 68 121 52

Heeft u een reparatie?
U kunt uw reparaties nog steeds bij ons blijven
melden. Dit kan online via www.reparatierhiant.nl of
telefonisch via 078 – 75 181 50.
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