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Bloemenbuurt Noord
Beste bewoner(s) van Bloemenbuurt Noord,
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de (bouw)activiteiten in uw straat en/of buurt. Dat doen
we omdat we in het voorjaar/zomer starten met groot onderhoud in De Straten. En daar gaat u
waarschijnlijk ook wat van merken.

In totaal liggen 115 woningen van ’thuis in De Straten. Deze woningen worden opgeknapt. Op de
plattegrond ziet u om welke woningen het gaat.

Aannemer Caspar de Haan doet
het groot onderhoud

U hebt hen misschien al in de wijk gezien. We
zitten nu nog in de onderzoeks- en uitprobeerfase.
Vandaar dat ze nu al in een paar woningen aan
het werk zijn. Het onderhoud is aan de buitenkant
van de woning (opknappen en isoleren) en aan
de binnenkant (verbouwing douche, keuken en/of
toilet). We gaan werken in 2 treintjes: we beginnen
met de buitenkant en daarna aan de binnenkant. In
welke straat we precies starten weten we nog niet.
Jasmijnstraat 13 wordt de aannemerswoning. Met
de aannemer maken we afspraken over parkeren,
waar containers komen te staan, waar we materiaal
opslaan et cetera.

Na dit onderhoud gaan we aan
de slag met het Bloemenplein

Ook de 38 woningen aan het Bloemenplein komen
aan de beurt. Bewoners hebben hun voorkeur uit
kunnen spreken: onderhoud voor 25 jaar of 50 jaar.
Het bestuur van ’thuis beslist hier binnenkort over.
We verwachten dat we met het onderhoud aan het
Bloemenplein kunnen beginnen als de woningen
in De Straten klaar zijn. Dat is in het voorjaar van
2020.

De woningen van ’thuis aan de
Leostraat worden gesloopt

Dit duurt nog wel een paar jaar, maar binnenkort
verhuizen al wel de eerste bewoners. Lege
woningen verhuren we tijdelijk.
Op deze manier houden we de buurt leefbaar.
Wat er precies teruggebouwd wordt is nog niet
beslist. Waarschijnlijk komen er (meer) woningen
voor 1- en 2 persoonshuishoudens.

Spreekuur in Leliestraat 1

Hebt u vragen of zorgen waar u met iemand over
wilt praten? ’thuis heeft elke maandagmorgen
tussen 10 en 12 uur spreekuur in de inloopwoning
Leliestraat 1. U kunt gewoon binnen lopen.
Natuurlijk kunt u ons ook bellen of mailen:
Jan van Hemert tel. 040 24 99 933 of
j.vanhemert@mijn-thuis.nl.

Vanaf nu een nieuwsbrief voor
de hele buurt

Tot nu toe maakten we een nieuwsbrief alleen
voor onze huurders in Bloemenbuurt Noord.
Vanaf nu krijgt u hem ook, omdat ook u te maken
krijgt met onze werkzaamheden bij u in de buurt.
Met vriendelijke groeten van het projectteam
Bloemenbuurt Noord van ’thuis.
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