Laatste nieuws
rondom de
Bloemenoordflats
In november krijgt u de volgende nieuwsbrief van ons. Toch
ontvangt u nu tussendoor deze extra nieuwsbrief, omdat wij
het belangrijk vinden om u van het laatste nieuws op de
hoogte te brengen.
Aannemer geselecteerd
Deze week tekenden architect Buro013, aannemer BAM Wonen en Casade een
samenwerkingsovereenkomst voor de sloop en nieuwbouw van de
Bloemenoordflats. We hebben uitgebreid met meerdere partijen gesproken en in
BAM Wonen hebben we alle vertrouwen. We gaan samen voor een mooi
eindresultaat voor de wijk Bloemenoord.
Stedenbouwkundig plan en klankbordgroep
Architect Buro013 en Casade werken nu met een klankbordgroep van bewoners,
omwonenden en gemeente Waalwijk aan het stedenbouwkundig plan. Hierin staan
de plaats en hoogte van de nieuwbouw, het aantal appartementen, waar
parkeerplaatsen komen, hoe het ‘groen’ ingericht wordt en welke voorzieningen in
het openbaar gebied wenselijk zijn.
De klankbordgroep geeft haar mening, beoordeelt plannen en zet ons aan het
denken. Het stedenbouwkundig plan moet eind oktober gereed zijn. Dan presenteren
we het aan u allemaal. Daarna gaat de klankbordgroep aan de slag met het ontwerp
van de appartementen. Het ontwerp van de nieuwbouw is begin 2019 klaar. Bent u
nieuwsgierig de samenvatting van deze sessie staan gepubliceerd op
https://www.casade.nl/bloemenoordflats/klankbordgroep-bloemenoordflats/
Liftstoringen
Helaas hebben de liften het met verhuizingen zwaar te verduren. Wij vragen u
dringend om rekening te houden met de belasting van de lift. Probeer het gewicht in
de lift te verdelen, laad de lift niet te vol en plaats geen voorwerpen tussen de
deuren om de lift tegen te houden. We begrijpen goed dat een liftstoring heel
vervelend is. Maar als iedereen hier rekening mee houdt, ontstaan er hopelijk minder
storingen. Mocht er een liftstoring zijn bel direct Orona via 0172-446 111
Gratis afval aanleveren voor bewoners Valeriaanstraat en Distelplein
Op zaterdagochtend 17 november tussen 9:30 en 12:00 uur kunt uw afval weer
gratis in de container doen. Wij plaatsen weer containers op de parkeerplaatsen .
In november ontvangt u weer een nieuwsbrief van ons. Heeft u in de tussentijd
vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Hartelijke groet,
Projectteam Casade
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