
Beste bewoners,  

Een nieuw jaar betekent: tijd voor een nieuwe update over het project de Oranjebuurt. In deze nieuwsbrief leest 
u meer over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, maar ook het vooruitzicht en de planning van 2022. 
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Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld ook 
te reageren op een woning in Dordrecht of 
Zwijndrecht. Mocht u dit natuurlijk willen. Wij 
hopen dat u  een leuke woning vindt.

Urgentie
Heeft u vragen over de urgentie of de beschikbare 
woningen? Wij helpen u graag verder. Neemt u 
hierover contact op met een van onze bewoners-
begeleiders Marjette Vos en Claudia Wagemakers. 

Terugkeergarantie
Iedereen die bij ingang van het sociaal plan in 
de Oranjebuurt woonde, heeft terugkeergarantie 
gekregen. Met de terugkeergarantie kunt u met 
voorrang terugkeren naar een nieuwbouwwoning 
in de Oranjebuurt. Veel mensen hebben 
aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Bent 
u verhuisd, woont u naar uw zin en wilt u geen 
gebruik meer maken van uw terugkeergarantie? 
Geef dit dan aan ons door via e-mail:  
bewonersbegeleiding@rhiant.nl. 

Situatietekening
Een plattegrond van de nieuwe Oranjebuurt kunt u 
vinden op de website:
www.indeoranjebuurt.nl/bewoners 

Woningen Fase 1 
De afgelopen maanden zijn de laatste bewoners 
van Fase 1 verhuisd. Dit zijn de woningen aan de 
Margrietstraat 2 t/m 36 en 1a t/m 15,   Marijkestraat 
1 t/m 8 en Willem de Zwijgerstraat 1 t/m 15. 

Dit betekent dat alle woningen in Fase 1 tijdelijk 
worden verhuurd via Interveste. Een uitzondering 
hierop is de woning aan de Margrietstraat 12; deze 
wordt niet meer verhuurd.

Rhiant is ondertussen bezig met de voorbereidingen 
voor de volgende stap.  De planning is dat de sloop 
van deze woningen in het derde kwartaal van 
2022 zal plaatsvinden. We starten dan met de 
bouw in het vierde kwartaal van 2022. Wanneer dit 
allemaal precies gebeurt, kunnen we u nu nog niet 
vertellen. Dit omdat wij hier zelf nog geen exacte 
data van hebben. Wanneer we meer weten, laten 
we dit uiteraard aan u weten. 

Woningen Fase 2
Inmiddels zijn er al aardig wat bewoners van Fase 
2 verhuisd vanuit de Oranjebuurt naar een nieuwe 
woning. Dit zijn de woningen aan de Margrietstraat 
17 t/m 43 en 40 t/m 62 en  Willem de Zwijgerstraat 
17 t/m 45. Iedereen die na ingang van het Sociaal 
Plan is verhuisd (zoals de afspraak in het Sociaal 
plan), kon met voorrang reageren op een woning 
van Rhiant. 

Stadsvernieuwingsurgentie
Vanaf 1 december 2021 hebben de  (vaste) bewoners 
van de Oranjebuurt ook stadsvernieuwingsurgentie. 
Dit betekent dat u niet alleen voorrang heeft op 
woningen van Rhiant, maar ook op woningen van 
andere woningcorporaties in de Drechtsteden die 
via Woonkeus worden aangeboden. 



Nieuwe uitstraling Rhiant en 
digitalisering
Misschien is het u al opgevallen of heeft u 
het al in De Schakel gelezen. Maar Rhiant 
heeft afgelopen jaar stappen gezet om de 
communicatie en dienstverlening voor u als 
huurder te verbeteren. Bijvoorbeeld met het 
nieuwe computersysteem. Met dit nieuwe 
systeem kunnen we u voortaan per e-mail uw post 
sturen. Zo heeft u straks geen stapels papieren 
meer maar staat alles netjes online. Handig toch?! 

Daarnaast heeft Rhiant ook een nieuw gezicht 
gekregen. Het vertrouwde logo van Rhiant is 
vervangen voor een nieuw logo (deze ziet u 
links onderaan deze nieuwsbrief). Dit logo past 
beter bij wie we zijn: duurzaam, betrokken en 
toekomstgericht. Daarnaast is de uitstraling 
moderner en eenvoudiger gemaakt. Ook de 
website www.rhiant.nl is vernieuwd en een stuk 
overzichtelijker gemaakt. Zodat u makkelijker de 
informatie vindt die u nodig hebt. 

Planning Oranjebuurt
De planning voor 2022 is als volgt: 
- Verhuizen fase 1
 Alle bewoners zijn al verhuisd. Deze fase is  
  afgerond.
- Sloop fase 1 
  Derde kwartaal 2022
- Start bouw fase 1 
  Vierde kwartaal 2022

De planning voor 2023 t/m 2025 is als volgt:
- Oplevering fase 1 
  Vierde kwartaal 2023
- Sloop fase 2 
  Eerste kwartaal 2024
- Start bouw fase 2 
  Tweede kwartaal 2024
- Oplevering fase 2 
  Tweede kwartaal 2025

Deze planning is onder voorbehoud. Met een 
project zo groot als de Oranjebuurt kan het zijn 
dat de planning verschuift. Als de procedure voor 
het verkrijgen van de bouwvergunning bijvoorbeeld 
langer duurt dan verwacht, dan kan dit invloed 
hebben op de planning. We houden u hierover 
natuurlijk op de hoogte. 

Vragen?
Heeft u nog vragen? Weet dan dat u deze gewoon 
aan ons kunt stellen. Dit is geen probleem! Wij 
beantwoorden uw vragen namelijk graag. 

U kunt contact met ons opnemen via 
bewonersbegeleiding@rhiant.nl of ons bellen op  
(078) 68 121 52.  Wij zijn bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 12:00 uur. 

Onze bewonersbegeleiders
Heeft u liever een persoonlijk gesprek waarin wij 
uw vragen kunnen beantwoorden? Neem dan 
contact op met één van onze bewonersbegeleiders 
Marjette Vos en Claudia Wagemakers. Zij staan 
voor u klaar!
 
We stellen ze graag nog een keer aan u voor: 

     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 melden.  
Dit kan online via www.reparatierhiant.nl of 
telefonisch via 078 – 75 181 50. 
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