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Beste bewoners,
In deze nieuwsbrief bespreken we het laatste nieuws van de Oranjebuurt. In deze nieuwsbrief vindt u informatie
over hoe de Oranjebuurt er uit gaat zien, de planning en een interessant onderzoek van Ecoresult.

Definitief ontwerp Oranjebuurt

Het is inmiddels alweer even geleden dat wij
u onze concept plannen voor de Oranjebuurt
presenteerden. Op 15 juli 2020, zag u de eerste
vormen van de Oranjebuurt ontstaan. Nu, twee jaar
later, is het ontwerp voor de Oranjebuurt definitief.
Het heeft even geduurd voordat het ontwerp
voor de Oranjebuurt definitief was. Dit komt
doordat Rhiant meerdere stappen moest
doorlopen om zover te komen. Denk hierbij aan
overleggen met de klankbordgroep, omwonenden,
Huurdersraad, gemeente en het indienen van
bestemmingsplannen enzovoort.
Op www.indeoranjebuurt.nl kunt u het gehele
definitieve ontwerp zien. In deze nieuwsbrief
tonen wij u alvast wat plaatjes van de nieuwe
Oranjebuurt!

Plattegrond nieuwe situatie Oranjebuurt

www.rhiant.nl

Start van de Oranjebuurt

Het zit er al even aan te komen. Maar na de
bouwvakvakantie (half augustus) gaan we dan
ook echt starten met de sloop van de woningen
van fase 1 aan de Margrietstraat, Marijkestraat
en Willem de Zwijgerstraat. Hiervoor zijn we
nu al voorbereidingen aan het treffen. Zo
zijn afgelopen weken hekken geplaatst (met
beveiligingscamera’s) om de voortuinen van de
woningen. Op deze manier beveiligen we het te
slopen gebied. Heeft u ze al opgemerkt?
We proberen de sloop met zo min mogelijk
overlast voor de omgeving uit te voeren door
trillingen, geluid en stof zoveel mogelijk te
voorkomen. Maar het kan voorkomen dat u enige
overlast ervaart. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Oefening USAR

In
oktober
zal in het gebied van de te
slopen woningen (van fase 1) een grote
calamiteitenoefening plaatsvinden. Het USAR
(Urban Search and Rescue Team Nederland)
is een specialistisch team dat bij een ramp of
ongeval waarbij mensen ingesloten of bedolven
zijn kan helpen. U ontvangt hier later nog meer
informatie over. Bent u alvast benieuwd naar wat
het USAR doet? Kijk dan op USAR.nl.

Planning

In de vorige nieuwsbrief hebben we u een
uitgebreide planning toegestuurd. Hieronder vindt
u in het kort de planning voor de komende tijd:
Sloop 1e fase vanaf medio augustus 2022
Start bouw 1e fase maart 2023
Sloop 2e fase september 2023

Vragen?

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

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.

De Oranjebuurt in het nieuws

Heeft u de TV ploeg van RTV Rijnmond pas in uw
straat gezien? Dat kan goed. De Oranjebuurt was
namelijk in het nieuws.
Adviesbureau Ecoresult voert een onderzoek uit
naar het gedrag van huismussen in de Oranjebuurt.
Zij onderzoeken waar de huismussen heen gaan
wanneer de woningen zijn gesloopt en of ze weer
terugkeren in de nieuwbouwwoningen.
De afgelopen tijd is Ecoresult druk in de weer
geweest met het vangen van vogels en ze te
voorzien van ringen zodat zij het gedrag goed in
kaart kunnen brengen.
Zo’n onderzoek is natuurlijk harstikke interessant.
En dat vond RTV Rijnmond ook! Wilt u hier meer
over lezen? Kijk dan op onze website www.
indeoranjebuurt.nl. Hier vindt u een verwijzing
naar het artikel.
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