
Nieuwsbrief
Wijkvernieuwing Selwerd

Onze wijkvernieuwing Selwerd ging over alle gezinswoningen aan de Vlierstraat, Populierenlaan, Lijsterbeslaan, 
Berkenlaan en Bottelroosstraat (inclusief de garageboxen). Dit jaar besloten wij de wijk-vernieuwing uit te 
breiden. Ook de 51 woningen aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan worden gesloopt. Hierdoor verandert onze 
planning voor de sloop en nieuwbouw. Wat dit voor u betekent, leest u in deze nieuwsbrief. 
 
In deze nieuwsbrief: 
- voortgang fase 1 
- waarom wij de planning veranderen 
- de nieuwe planning 
- wat betekent dit voor u 
- samen bouwen aan Selwerd 
 
Voortgang fase 1 
De gezinswoningen aan de Vlierstraat en Populierenlaan (159 tot en met 181) staan vanaf 1 juli leeg. Een paar 
gezinnen verhuisden naar een tijdelijke woning; een wisselwoning. Zij wachten op de nieuwe woningen. 
 
Afgelopen tijd plaatsten wij al bouwhekken om de lege woningen. We maakten de omgeving ‘natuurvrij’. 
En wij ruimden veel grof vuil op. Verder haalden wij leidingen, bijvoorbeeld van water en elektra weg. 

De planning voor deze fase verandert niet.  
- Van september 2021 tot februari 2022 maakt sloopbedrijf Scheffer de grond klaar voor de bouw. 
- In april 2022 start de bouw van de nieuwe gezinswoningen. De aannemer is Heijmans. 
- De gezinswoningen zijn in december 2022 klaar. 

Waarom wij de planning veranderen 
In de oude planning doorkruisten wij drie keer de Iepenlaan. Dit zou betekenen dat bouwverkeer en 
bouwmaterialen heen en weer moesten. Nu bouwen wij eerst aan een kant. Daarna steken wij de Iepenlaan 
over. Dit vinden wij voor u en de buurt veiliger en rustiger. Ook kunnen meer bewoners in 1x verhuizen naar een 
nieuwe woning. Tijdelijk in een wisselwoning wonen is dan niet nodig.  
 
Wat betekent dit voor u 
De veranderingen in de planning zijn niet voor iedereen hetzelfde. Kijk goed wat voor u geldt. Wij leggen het op 
de volgende bladzijde aan u uit. 
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Planning

Woont u aan de Iepenlaan 75 tot en met 5, Lijsterbeslaan 1 tot en met 23 of Populierenlaan 90 tot en met 100?
• Uw woning slopen wij eerder. Uw woning valt in fase 2.
• De sloopdatum is 1 februari 2023. Tot die datum kunt u gebruik maken van het Sociaal Plan Wijkvernieuwing.
• In oktober nemen wij contact met u op. Wij praten dan met u over de nieuwe planning en uw verhuiswensen.   

Woont u aan de Berkenlaan 157 tot en met 179 of Lijsterbeslaan 61 tot en met 83?
• Uw woning slopen wij later dan gedacht. Uw woning valt in fase 3.
• De sloopdatum is 1 juli 2023. Tot die datum kunt u gebruik maken van het sociaal plan wijkvernieuwing.
• Het is mogelijk om te verhuizen naar een nieuwe gezinswoning in fase 1. U hoeft dan niet naar een 

wisselwoning. In oktober nemen wij contact met u op om te vragen of u dit wilt.
• Wacht u op een nieuwe woning in uw straat? Dan moet u tijdelijk in een wisselwoning wonen.

Woont u aan de Lijsterbeslaan 25 tot en met 59?
• Uw woning slopen wij eerder. Uw woning valt in fase 3.
• Het Sociaal Plan Wijkvernieuwing gaat in op 1 januari 2022. Wij maken in het najaar een afspraak met u voor 

een gesprek. Wij komen dan bij u langs om over het Sociaal Plan te vertellen.    
• De sloopdatum is 1 juli 2023. Tot die datum kunt u gebruik maken van het Sociaal Plan Wijkvernieuwing. 

Woont u aan de Bottelroosstraat 2 tot en met 32?
• De planning wijzigt niet. Uw woning valt in fase 4.
• De sloopdatum is 1 juni 2025. Tot die datum kunt u gebruik maken van het Sociaal Plan Wijkvernieuwing.
• In oktober nemen wij contact op. Wij vragen u dan of u wilt verhuizen naar een nieuwe woning. En naar welke 

fase u wilt verhuizen. 

Woont u aan de Iepenlaan 140 tot en met 202?
• De planning verandert niet. Uw woning valt in fase 4.
• De sloopdatum is 1 juni 2025. 
• Het Sociaal Plan Wijkvernieuwing gaat in op 1 juli 2022. Wij maken begin 2022 een afspraak met u voor een 

gesprek. Wij komen dan bij u langs om over het Sociaal Plan te vertellen.  
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 4 fasen in de wijkvernieuwing Selwerd



Heeft u vragen over de wijkvernieuwing?

Neemt u dan gerust contact op met 

Nathalie de Jong. 

Algemene telefoonnummer (050) 365 71 71

info@dehuismeesters.nl.

Contactgegevens

Samen bouwen aan Selwerd 
Wijkvernieuwing is een samenwerking tussen wijkbewoners, gemeente, woningcorporaties en instanties in 
de wijk. Voor ons deel van de wijkvernieuwing willen wij met u in gesprek. Wij horen graag wat uw ideeën en 
dromen zijn over de buurt. 
 
Wij zoeken bewoners die:
• werkervaring willen opbouwen. Bijvoorbeeld werken als schoonmaker bij onze aannemer Heijmans. Of bij 

de bouw van onze nieuwe woningen.
• met ons meedenken hoe we bewoners betrekken bij de wijkvernieuwing.
• meekijken met het bouwproces. 

Wilt u meedenken, meepraten en meedoen? Stuurt u mij dan een e-mail of belt u mij. U vindt mijn 
contactgegevens bovenaan deze bladzijde.
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