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Beste bewoners,
Er is goed nieuws! De aannemer voor de herontwikkeling van de Oranjebuurt is bekend. En dat betekent ook dat
we een nauwkeurigere planning kunnen maken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen voor de
komende maanden.

Aannemer Zwaluwe Bouw

Wij hebben als aannemer voor de herontwikkeling
van de Oranjebuurt gekozen voor Zwaluwe
Bouw uit Hooge Zwaluwe. Dit aannemersbedrijf
heeft ruime en jarenlange ervaring met het
nieuw bouwen, renoveren en onderhouden van
sociale huurwoningen. Zwaluwe Bouw is ook een
vertrouwde naam in de Nederlandse bouwsector
en ook in de regio Drechtsteden..

Volgende stappen

Rhiant is ondertussen bezig met de voorbereidingen
voor de volgende stappen. Samen met de
aannemer Zwaluwe Bouw hebben we goed naar
de planning gekeken en is er meer duidelijk over
de sloop van de bestaande woningen en de bouw
van de nieuwe woningen. De conceptplanning ziet
u op de achterzijde van deze nieuwsbrief en is ook
terug te vinden op de website indeoranjebuurt.nl

Verhuizing nieuwbouw fase 2

Inmiddels zijn er al aardig wat bewoners van
fase 1 en 2 verhuisd naar een nieuwe woning. De
start van de sloop van de woningen van fase 2 is
in juni 2023. De oplevering van de nieuwbouw
eengezinswoningen van fase 1 is in december 2023
en de nieuwbouw appartementen van fase 1 is in juni
2024. Daardoor is de mogelijkheid voor bewoners
om van de bestaande woning van fase 2 direct te
verhuizen naar de nieuwbouwwoning van fase 1
niet (meer) mogelijk. Dit betekent dat alle bewoners
die in de nieuwbouwwoning willen terugkeren twee
keer moeten verhuizen. We realiseren ons dat dit
voor sommige bewoners van fase 2 een impact kan
hebben.
Als we met het slopen en bouwgereed maken van
het gebied van fase 2 moeten wachten totdat de
bewoners van fase 2 verhuisd zijn naar de nieuwbouw
van fase 1, dan kan de aannemer de bouw van fase
2 niet aansluitend opstarten. Dit heeft tot gevolg dat
alle voorzieningen op de bouwplaats moeten worden
afgevoerd en na zeven maanden weer moeten
worden opgebouwd. Dat geldt ook voor het personeel
van het aannemersbedrijf. Dit alles kost veel extra
geld.
We nemen met alle bewoners contact op om een
afspraak te maken, zodat we samen kunnen kijken
wat voor u de beste oplossing is. Bent u nog niet
gebeld, neem dan gerust contact op
met onze bewonersbegeleider
Marjette Vos.

Plattegrond nieuwe situatie Oranjebuurt
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Conceptplanning Oranjebuurt

Vragen?

2022
•
Aanvraagprocedure omgevingsvergunning +
evt. bezwaar
•
Juli: Alle bewoners fase 1 zijn verhuisd
•
Augustus: Start slopen woningen fase 1 en
gebied klaar maken voor bouw van nieuwe
woningen fase 1
•
December: Gereed slopen woningen fase 1 en
gebied klaargemaakt voor bouw van nieuwe
woningen fase 1

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

2023
•
Februari: Start bouw 17 eengezinswoningen
woningen fase 1 en openbaar gebied fase 1
klaar maken
•
Februari: Start bouw 58 appartementen fase 1
en openbaar gebied fase 1 klaar maken
•
Mei: Alle bewoners fase 2 zijn verhuisd
•
Juni: Start slopen woningen fase 2 en gebied
klaar maken voor bouw van nieuwe woningen
fase 2
•
Oktober: Gereed slopen woningen fase 2 en
gebied klaargemaakt voor bouw van nieuwe
woningen fase 2
•
December: Gereed bouw 17 eengezinswoningen
woningen fase 1 en openbaar gebied fase 1
klaargemaakt
•
December:
Oplevering
nieuwbouw
17
eengezinswoningen fase 1
•
December: Start bouw 17 levensloopwoningen
fase 2 en openbaar gebied fase 2 klaar maken
•
December: Start bouw 40 eengezinswoningen
fase 2 en openbaar gebied fase 2 klaar maken
2024
•
Juni: Gereed bouw 58 appartementen fase 1 en
openbaar gebied fase 1 klaargemaakt
•
Juni: Oplevering nieuwbouw 58 appartementen
fase 1
•
Oktober: Gereed bouw 17 levensloopwoningen
fase 2 en openbaar gebied fase 2 klaargemaakt
•
Oktober:
Oplevering
nieuwbouw
17
levensloopwoningen fase 2
•
Oktober: Gereed bouw 40 eengezinswoningen
fase 2 en openbaar gebied fase 2 klaargemaakt
•
Oktober:
Oplevering
nieuwbouw
40
eengezinswoningen fase 2

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

Onze bewonersbegeleider voor
het project De Oranjebuurt
Heeft u liever een persoonlijk gesprek waarin we
uw vragen kunnen beantwoorden? Neem dan
contact op met één van onze bewonersbegeleiders,
Marjette Vos. Zij staat voor u klaar!

Marjette Vos
U kunt Marjette 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.

Deze planning is onder voorbehoud.
Dit soort projecten nemen altijd veel tijd in beslag
en zijn ingewikkeld. Met een project zo groot als de
Oranjebuurt kan het zijn dat de planning verschuift.
Wanneer we meer weten, dan laten we dit aan u
weten. We houden u uiteraard op de hoogte!

www.rhiant.nl

