1 Nieuwsbrief De Wijert
oktober 2018

Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de plannen die we hebben
met uw woning; sloop of verkoop. Aansluitend hebben we een bewonersbijeenkomst
georganiseerd. Zoals toegezegd houden we u via nieuwsbrieven - zoals deze - op de
hoogte.
In deze nieuwsbrief onder andere:
• huidige stand van zaken
• kijken we terug op de bewonersbijeenkomsten van 11, 12 en 19 juli 2018
• informeren wij u over de lopende onderhoudswerkzaamheden
• kijken we naar de balkonversteviging
• doen we een oproep voor deelname aan de klankbordgroep
• nodigen we u uit op ons spreekuur
Huidige stand van zaken
Bij een genomen sloop, en/of verkoopbesluit moeten we verschillende procedures
doorlopen. Een daarvan is overleg met de gemeente Groningen. Daar zijn we op dit
moment druk mee bezig. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.
Bewonersbijeenkomsten
Wij hebben onze huurders in juli uitgenodigd voor bewonersbijeenkomsten. Deze
bijeenkomsten zijn goed bezocht. We keken tijdens de bijeenkomsten terug op het
proces tot nu toe. Daarna vertelden wij over de sloopplannen, het sociaal plan, de
verkoop van woningen, de planning, het onderhoud en de wensen voor nieuwbouw.
Van de bijeenkomsten hebben wij 1 verslag gemaakt. Deze hebben de bewoners in
augustus ontvangen.
Tijdens de bewonersavond hebben een aantal bewoners aangegeven gebreken te
hebben aan de woning. Ze waren ontevreden over de manier hoe dit werd opgepakt.
Hierop hebben we u gevraagd om eventuele klachten aan ons te melden. Dit
hebben een aantal bewoners inmiddels gedaan. De klachten zijn nauwkeurig
opgepakt. Heeft u nog klachten? En bent u van mening dat er iemand naar moet
kijken? Neemt u dan contact op met De Huismeesters (050) 365 71 71.
Werkzaamheden bij de te slopen woningen
Tijdens de bewonersbijeenkomst hebben wij laten weten dat we nog werkzaamheden uit gaan voeren. Schildersbedrijf Van der Geest voert ondertussen deze werkzaamheden in opdracht van De Huismeesters uit. Het gaat om het reinigen van de
gevels, houtherstelwerkzaamheden en beperkt schilderwerk.
Waarom onderhoudswerkzaamheden nu mijn huis toch niet blijft staan? Is dit geen
weggegooid geld? Dit zijn vragen die we veel krijgen. De sloop vindt in gedeelten
plaats vinden. Het kan zijn dat u nog meerdere jaren in uw huis woont. Om u deze
jaren goed te laten wonen, is het nodig om onderhoud uit te voeren. Dit is de reden
dat we deze werkzaamheden uitvoeren.
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Plattegrond
Voor alle duidelijkheid hieronder nog de plattegrond
waarop we met blauw aangeven welke woningen
en garageboxen we gaan slopen. Met rood geven
we aan welke woningen we willen verkopen (nadat
huidige huurders vrijwillig zijn verhuisd).
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Klankbordgroep
De wijkvernieuwing in De Wijert is een langdurig
en groot proces. Wij gaan onder andere nieuwe
woningen bouwen in De Wijert. Hoe de woningen
eruit komen te zien, moeten we nog vaststellen.
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 als u met ons meedenkt.

Stelt u uw vragen liever aan Huurdersbelang
Groningen-Zuid? Neemt u dan contact op via
e-mail: huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com.
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De gerenoveerde woningen (ten noorden van de
P.C. Hooftlaan) krijgen een versteviging aan de
buitenkant van het balkon. Aannemers Van Wijnen
en Brands voeren de werkzaamheden uit. Het is
de bedoeling dat deze werkzaamheden aan het
einde van dit jaar klaar zijn.

Kunt u niet langskomen tijdens het spreekuur en
heeft u wel vragen? Neemt u dan telefonisch contact
op (050) 365 71 71. U kunt vragen naar
Mireille van der Velde. Mailen kan ook naar
info@dehuismeesters.nl.
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Balkonversteviging
In september zijn we gestart met het verstevigen
van de balkons van de 3-hoog portiekflats. De
balkons aan de achterkant zijn tijdelijk gestempeld.
De balkons van de te slopen woningen
verstevigen we door twee nieuwe palen op het
balkon te plaatsen.

Camphuysenstraat
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We willen graag een klankbordgroep vormen.
Naast De Huismeesters en Huurdersbelang
Groningen-Zuid kunnen ook een aantal bewoners
(uit de betrokken woningen) plaats nemen in deze
klankbordgroep. Wilt u meepraten over uw wijk en
nieuwbouwplannen? En heeft u dit nog niet aan
ons doorgegeven? Geeft u zich dan voor 1 januari
op. U kunt dit doorgeven aan Mireille van der Velde
via telefoonnummer (050) 365 7171 of per e-mail
info@dehuismeesters.nl.

sloop/nieuwbouw
verkoop bij mutatie

Vondellaan

Spreekuur
Heeft u vragen over de wijkvernieuwing? Of maakt
u zich zorgen over de plannen? U bent van harte
welkom op ons spreekuur. U kunt op dinsdag
13 november en op donderdag 15 november
van 15.30 tot 17.00 uur bij ons terecht in ons
wijkpand aan de Reviusstraat 177.

Planning
Het slopen en het bouwen van nieuwe woningen
doen we in gedeelten. We starten met de sloop in
2021. De eerste nieuwbouw staat gepland in 2022.

