
NIEUWSBRIEF SELWERD 

Dit is de eerste nieuwsbrief ‘Wijkvernieuwing  

Selwerd’. De wijkvernieuwing betreft 95  

gezinswoningen aan de Bottelroosstraat, Berken-

laan, Lijsterbeslaan, Populierenlaan, Vlierstraat en 

Iepenlaan. We gaan de woningen slopen en  

vervangen voor nieuwbouw. Wij houden u met  

onder andere nieuwsbrieven op de hoogte. 

In deze nieuwsbrief: 

 kijken we terug op de bewonersbijeenkomst van 

4 oktober 

 doen we een oproep voor deelname aan de  

 klankbordgroep  

 nodigen we u uit op ons spreekuur  

 geven wij informatie over de huisbezoeken 

 

Bewoners bijeenkomst  

Voor de bijeenkomst van 4 oktober waren de  

bewoners van de 95 gezinswoningen uitgenodigd. 

Zowel in de middag als in de avond is de  

bijeenkomst goed bezocht. Bij deze nieuwsbrief zit 

het verslag van de bewonersbijeenkomst. Alle  

informatie, gestelde vragen en uitleg over uw  

rechten leest u in het verslag.  

 

Klankbordgroep 

Wij gaan nieuwe woningen bouwen in Selwerd.  

U heeft vast ideeën over hoe u wilt wonen. U  

weet wat belangrijk is aan uw huis. Of hoe het 

groen in uw buurt bijvoorbeeld moet worden  

ingericht. Wij vinden het fijn wanneer u met ons 

meedenkt.  

We willen graag 3 bijeenkomsten organiseren met 

alle ‘meedenkers’. Elke bijeenkomst duurt  

ongeveer twee uur per keer. De eerste bijeen-

komst organiseren wij in de maand december.  

Een twintigtal bewoners gaven zich al op voor de 

klankbordgroep. Zij ontvangen een uitnodiging 

voor de eerste bijeenkomst.  

Wilt u ook meepraten over uw wijk en nieuwbouw-

plannen? En heeft u dit nog niet aan ons  

doorgegeven? Geeft u zich dan op voor deze  

klankbordgroep vóór 9 november. Dit kan  

telefonisch op 050 - 365 7171 of per e-mail  

info@dehuismeesters.nl.  

 

Spreekuur 

Het kan zijn dat u vragen heeft over de sloop. Of u 

maakt zich ongerust over de plannen. U bent dan 

van harte welkom op ons spreekuur.  

U kunt vanaf 23 oktober elke week bij ons terecht 

in Selwerd in de woning aan de Lijsterbeslaan 1. 

Wij zijn op dinsdagmiddagen van 15.00 tot 16.30 

uur en op de vrijdagen van 09.30 tot 11.00 uur 

aanwezig.  

 

Huisbezoeken 

Zoals aangekondigd tijdens de bewonersbijeen-

komst komen we bij u langs. We bespreken in dit  

gesprek met u:  

 uw persoonlijke situatie 

 uw woonwensen 

 uw interesse voor terugkeer naar de nieuwbouw 

 het Sociaal Plan Wijkvernieuwing  

In de periode januari tot en met maart 2019  

komen we bij u langs. U ontvangt van ons een 

brief met een voorstel voor een datum en tijdstip. 

 

Onderhoudswerkzaamheden 

Tijdens de bewonersbijeenkomst vertelden wij u 

over de onderhoudswerkzaamheden die  

ondertussen zijn gestart. U heeft hier ook brieven 

over ontvangen van De Huismeesters en van 

Schildersbedrijf De Graaf.   

Waarom onderhoudswerkzaamheden nu mijn huis 

toch niet blijft staan? Is dit geen weggegooid geld? 

Dit zijn vragen die we veel krijgen. De sloop gaat 

in fasen plaats vinden. Het kan daardoor zijn dat u 

nog meerdere jaren in uw huis woont. Om u de 

laatste jaren goed te laten wonen is het nodig om 

onderhoud uit te voeren. Dit is de reden dat we 

ook uw woning aan de buitenkant nog gaan  

onderhouden en schilderen. De werkzaamheden 

zijn grotendeels aan de buitenkant van uw huis. 

De nieuwe geïsoleerde panelen gaan we aan de 

binnenkant afdichten. Dit voorkomt tocht. Hiervoor 

moeten we bij u in huis zijn. Het is niet nodig om 

uw spullen hiervoor aan de kant te zetten.  

 

Contact 

Heeft u vragen? Wilt u graag een afspraak  

maken? U kunt Elke Geurts of Nathalie de Jong 

bereiken via telefoonnummer 050 - 365 71 71 of 

per mail info@dehuismeesters.nl  

oktober 2018 

mailto:info@dehuismeesters.nl

