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Eind februari ontvingen alle huurders van Wooninc. in de Gildebuurt een uitnodiging  
om deel te nemen aan de online klankbordsessies. Hierin bespreken we de plannen die 
de architecten hebben gemaakt voor renovatie en nieuwbouw van de Gildebuurt. In 
totaal gaven 21 bewoners zich voor de klankbordgroep op. Tijdens een aantal online 
bijeenkomsten in april, mei en juni, bespreken we de plannen van Wooninc. en ‘thuis  
en vergelijken we beide plannen met elkaar. Bent u benieuwd? Alle informatie uit de 
klankbordsessies kunt u online terugvinden: www.wooninc.nl/gildebuurt.

Nieuwbouwplan van ‘thuis 
EDonderdag 29 april presenteerden ‘thuis en  
architectenbureau FAAM het nieuwbouwplan. Ook 
het Sociaal plan bij nieuwbouw werd toegelicht.  
Na de presentatie zijn er ook veel vragen gesteld  
en tips gegeven. De presentaties en de veelgestelde 
vragen met antwoorden zijn terug te vinden op  
onze projectpagina: wooninc.nl/gildebuurt. 

Wat kunt u nog verwachten? 
Dinsdag 25 mei vergelijken we het nieuwbouwplan 
en het renovatieplan met elkaar, hetzelfde doen we 
met beide Sociale Plannen. De eerste week van juni 
plaatsen we de presentatie en veelgestelde vragen 
met antwoorden op de projectpagina: wooninc.nl/
gildebuurt. 

Presentatie plannen aan alle bewoners
Wij vinden het belangrijk dat iedere buurtbewoner 
een eigen keuze maakt op basis van alle beschikbare 
informatie. Wij doen er alles aan om belangrijke  
informatie te delen en te verspreiden. Daarom  
plannen we in juni presentaties om de plannen aan  
u toe te lichten. We hopen dat dit in de Driestam 
kan, net als de eerste informatiebijeenkomsten in 
september vorig jaar. 

Hoe gaat het daarna verder?
In de weken na de presentatie kunt u een persoon-
lijk gesprek inplannen, om te bespreken wat beide 
plannen voor uw specifieke situatie betekenen. Dit 
kan met een van de medewerkers van Wooninc. of 
‘thuis. Op deze manier krijgt u alle informatie die u 
nodig heeft om een keuze te maken voor renovatie 
of sloop/nieuwbouw. Vervolgens brengt u op een 
van de plannen uw voorkeursstem uit. Binnenkort 
ontvangt u meer informatie over hoe het stemmen 
in zijn werk gaat.

Heeft u nog vragen aan Wooninc., ‘thuis 
of VanBerlo? 
Neem dan gerust contact met ons op door te 
mailen naar gildebuurt@wooninc.nl. Wij nemen 
dan contact met u op en plannen als u dat wilt 
een afspraak met u in. We werken samen toe 
naar het stemmoment dat is gepland vóór  
deze zomer. Meer informatie over hoe het  
stemmen werkt, ontvangt u binnenkort. Op  
onze projectpagina leggen we u binnenkort 
ook duidelijk uit hoe het stemmen werkt. Houd 
wooninc.nl/gildebuurt daarom in de gaten!

Meer informatie?


