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Het coronavirus is het gesprek van de dag. Ook in Groningen zijn besmettingen. Om te
voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, geeft het RIVM-adviezen. De Huismeesters
volgt deze adviezen en maatregelen. De veiligheid van onze bewoners en medewerkers staat
hierbij voorop. In deze nieuwsbrief leest u wat dat voor u betekent.
Wij stellen de plannen voor woningverbetering Vondellaan uit
Wij nemen geen enkel gezondheidsrisico. We beginnen niet aan nieuwe werkzaamheden.
Vorige week hebben wij een deel van de steiger geplaatst. Deze breken wij weer af. Dit doen
wij in verband met uw veiligheid. Wij weten niet wanneer wij met de werkzaamheden
kunnen starten. Het is dan ook niet prettig om zo lang tegen een steiger aan te kijken. Zodra
wij weten dat we weer kunnen starten, vertellen wij u dit.
De inloopbijeenkomst van 31 maart gaat niet door
Nog niet zo lang geleden kreeg u van ons een uitnodiging. Wij volgen de adviezen en
maatregelen van het RIVM. Dit betekent dat de bijeenkomst niet door gaat. Als wij weer een
inloopbijeenkomst mogen organiseren, doen we dit.
Wij houden geen spreekuur in de wijk
Heeft u vragen? Dan kunt u Mireille van der Velde bellen via het centrale telefoonnummer
van De Huismeesters: (050) 365 71 71. E-mailen kan ook naar info@dehuismeesters.nl.
We doen het samen
We doen dat wat mogelijk is om het coronavirus te beperken. Bij alle contacten staat uw
veiligheid en de veiligheid van de medewerkers voorop.
•
•
•
•
•
•
•

Houd afstand (in ieder geval 1,5 meter).
Was uw handen regelmatig met water en zeep.
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Schud geen handen.
Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Beperk contact met andere mensen.

Het coronavirus zorgt ervoor dat we allemaal veel thuis zitten en/of werken. Houd rekening
met elkaar. En blijf gezond. Wij hopen u snel weer in de wijk te zien. Wij rekenen op uw
begrip en medewerking.

Ander nieuws
1e fase sloop en nieuwbouw Spieghelstraat 1-99 (oneven)
Het Sociaal Plan Wijkvernieuwing is vanaf 1 maart 2020 ingegaan voor de huurders uit de
Spiegelstraat 1-99 (oneven).
• Huurders hebben een persoonlijk gesprek gehad.
• Huurders maakten hun woonwensen en persoonlijke situatie bekend.
• Vanaf 1 maart kregen ze een wijkvernieuwingsurgentie voor de stad Groningen.
• Huurders kunnen vanaf 1 maart reageren op woningen die op WoningNet staan.
• Als deze huurders hun woning opzeggen na 1 maart 2020, dan ontvangen ze een verhuiskostenvergoeding.
• Al acht huurders vonden een andere woning.
• De leeg gekomen woningen verhuren we tijdelijk tot de sloop.
Milieustraat 7 maart 2020
Bewoners hebben samen met Platform De Wijert en Groningen Schoon Dankzij Mij op
7 maart een Milieustraat georganiseerd. Dit was een groot succes. Bewoners vulden
uiteindelijk tien 40m3 containers met grofvuil, hout, oud ijzer en afgedankte apparaten.
We bedanken hierbij iedereen voor al hun hulp aan deze Milieustraat.

