
Nieuwsbrief Oosterpark  

Woningverbetering 230 woningen aan de J.H. Jansenstraat,  

J. Baart de la Faillestraat en A.P. Fokkerstraat 

 

 

 

  Natuurlijke speeltuin 

We zijn gestart! Dit is u vast niet ontgaan. Uw buurt is 

in korte tijd veranderd. Helaas gaat bouwen niet  

zonder bouwverkeer, lawaai etc. Wij doen ons best 

om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.  

 

In deze nieuwsbrief: 

• de planning schuift een week op 

• wij stellen de klankbordgroep aan u voor 

• hoe gaat het binnenterrein er uit zien? 

• kijkje in een rustwoning 

 

De planning schuift een week op 

Op 17 augustus startte Nijhuis in de eerste woning. 

Ondertussen zijn wij ook aan de buitenkant begonnen. 

De binnen- en buitenwerkzaamheden lopen niet  

tegelijk. De binnen werkzaamheden is in de totale 

planning een week opgeschoven. Nijhuis komt onge-

veer twee weken voor wij bij u binnen beginnen langs. 

U hoort dan de datum waar op de werkzaamheden 

starten. En welke rustwoning wij voor u reserveren.  

 

Woont u in de J. Baart de Faillestraat met een oneven 

huisnummer? Heeft u nog geen warme opname  

afspraak? Nijhuis neemt contact met u op om een af-

spraak te maken. Dit doen zij in de maanden oktober 

en november.  

 

Voorstellen van de klankbordgroep  

Ongeveer 1x per maand komt de klankbordgroep bij 

elkaar. We bespreken het project en alles wat daarin 

gebeurt. Bijvoorbeeld over de planning, communicatie 

en keuzes voor materialen. De bewoners die met ons 

meedenken en -praten zijn: 

• Neeltje Wiersma 

• Greet Sommer 

• Bas Broeder 

 

Vindt u het prettig om hen iets te vragen? Of wilt u iets 

bij hen melden? U kunt dan een mail sturen naar: 

klankbord050@gmail.com.  

 

Hoe gaat het binnenterrein er uit zien? 

Wij vertelden in een eerdere nieuwsbrief dat de  

bouwkeet op het binnenterrein weg gaat. Dit doen we 

aan  het einde van het project. Maar hoe gaan we 

daarna het terrein invullen? Uw hulp is welkom. Wat 

wilt u graag op het terrein zien? Heeft u ideeën? We 

horen het graag. U kunt uw idee mailen naar 

n.dejong@dehuismeesters.nl. U kunt uw idee ook in de 

brievenbus doen. Dit kan in de brievenbus van de wo-

ning aan de J.H. Jansenstraat 10. Vergeet niet uw naam 

en adres te vermelden! Als wij vragen hebben, kunnen 

wij contact met u opnemen. 
 

Afbeeldingen: 

voorbeeld ideeën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij maken samen met de klankbordgroep een top drie 

van de ideeën die binnen komen. De top drie leest u in 

een nieuwsbrief. U kunt uw stem uitbrengen op 1 van 

deze drie ideeën. Het idee met de meeste stemmen 

werken wij samen met de bedenker uit.  

 

September 2020 

 Geen spreekuur op 13 oktober  

Door de herfstvakantie is er in de J.H. Jansenstraat 10 

geen spreekuur op dinsdag 13 oktober.  Op andere 

dinsdagen bent u van harte welkom. Wij zijn iedere 

dinsdag van 13.30 - 15.30 uur aanwezig.   

Fruitbomen 

   

 

 

   pluktuin 



Kijkje in een rustwoning 

U mag tijdelijk een andere woning gebruiken. Dit kan 

wanneer wij bij u in huis aan het werk gaan. U kunt  

ongeveer drie weken in een rustwoning. Wij maken met u 

daarover afspraken. Deze afspraken staan in een  

overeenkomst; een bruikleenovereenkomst.  

 

Wij krijgen vaak vragen over de tijdelijke woning. Zoals: 

• Waar zijn deze woningen? 

• Wat moet ik meenemen?  

• Hoe ziet het er uit? 

• Waar zijn de woningen? 

 

De tijdelijke woningen zijn in de buurt (aan de J. Baart de 

la Faillestraat, A.P. Fokkerstraat en Zaagmuldersweg). De 

woningen zijn volledig ingericht. In de woning zijn  

meubels en keukenspullen. En bijvoorbeeld ook:  

• dekbedden en beddengoed 

• wasmachine / droger 

• Materiaal om schoon te maken (bijvoorbeeld stof-

zuiger, dweil, theedoeken, veger en blik, raamwis-

ser) 

 

De foto’s geven een beeld van een rustwoning. U hoeft 

alleen uw persoonlijke spullen zoals kleding en hand- 

doeken mee te nemen.   

 

Wij maken de woning goed schoon. Dit doen we na  

iedere wisseling. Wij vragen u om de woning schoon  

achter te laten. En de inrichting hetzelfde te laten zoals  

het op de 1e dag was.  

 

 

 

 

 

   

  

     


