
 

Nieuwsbrief 5 
Bloemenoordflats 
 
Allereerst wensen we u het allerbeste voor dit nieuwe jaar! 
 
In deze nieuwsbrief leest u meer over het stedenbouwkundig 
plan. Ook vertellen we u hoeveel bewoners al een ander huis 
vonden en wat de melding ‘Je doet mee in een 
groepsbezichtiging’ betekent. Verder leest u over het gebruik 
van de liften en over het volgende containermoment. 
 
 

Stedenbouwkundig plan 
We hebben hard gewerkt aan het stedenbouwkundigplan voor Bloemenoord. 
Het resultaat: een mooi stedenbouwkundig plan met nieuwe duurzame flats 
in een groene omgeving! 
We presenteren het plan graag eerst aan de klankbordgroep, zij hebben hier 
namelijk aan meegewerkt. De leden ontvingen hiervoor al een uitnodiging. 
Daarna laten we het stedenbouwkundigplan aan u als bewoners en aan de 
buurt zien. U ontvangt in februari een uitnodiging voor de inloopavond.  
 
57 huishoudens vonden al een ander huis 
Op dit moment hebben 57 huishoudens van de Bloemenoordflats fase 1 een 
ander huis gevonden. Veel bewoners gaan weer bij Casade huren. Andere 
kochten een huis of gaan ergens anders huren. Bent u ook al aan het 
reageren of heeft u hier vragen over? Stel ze ons gerust! 
 
Melding over groepsbezichtiging 
Wat gebeurt er als u niet de enige bent met een sloopurgentie, die 
gereageerd heeft op een woning? U ziet dan de melding ‘Je doet mee in een 
groepsbezichtiging’. U hoeft met deze melding niets te doen. Wacht rustig af. 
Als u aan de beurt bent voor deze woning, mailen wij u.  
 
Waarom krijgt u deze melding? 
Het systeem van Woning in Zicht geeft automatisch deze melding. Dit komt 
omdat het systeem niet kan bepalen welke woningzoekende met 
sloopurgentie voorrang heeft op de andere. Daarom bepalen wij dit 
handmatig met de regels van het sloopbesluit. De volgorde van toewijzing die 
u ziet in www.woninginzicht.nl is dus niet juist. Wij mailen u de definitieve 
volgorde.  

 
 
 
 
 
 

Vragen over deze nieuwsbrief? 
Neem contact op met: 
 

 
Robert van Mersbergen 
consulent herstructurering 
r.v.mersbergen@casade.nl 
 

 
Nadia Visser 
wijkbeheerder 
n.visser@casade.nl 
 

0800 55 222 22 (gratis) 

 

http://www.woninginzicht.nl/


 

 
 
 
 
Tijdelijk nieuwe bewoners in lege woningen 
In de lege woningen aan het Distelplein en de Valeriaanstraat wonen tijdelijk 
nieuwe bewoners. De organisatie Gapph beheert deze woningen. Heeft u 
vragen aan Gapph? Neem dan gerust contact op met Jacqueline van de 
Vleuten. U bereikt haar via 088 62 62 200 of j.vandevleuten@gapph.nl. 
 
Gebruik van liften 
In de afgelopen weken stonden de liften regelmatig stil door storingen. De 
liften zijn al best oud en de extra belasting van alle verhuizingen geeft sneller 
een storing. Wilt u hier rekening mee houden en de liften niet overbelasten? 
Als iedereen hier rekening mee houdt scheelt dat een hoop problemen.  
 
Containermoment op zaterdag 9 maart 
Op zaterdag 9 maart organiseren wij een derde en voorlopig laatste 
containermoment voor de bewoners van het Distelplein en de 
Valeriaanstraat: tussen 9.30 en 12.30 uur kunt u hier gratis uw grof afval 
kwijt! 
 
Contact met u 
We vinden het belangrijk om te weten wat er bij u speelt. We spreken u in de 
wijk, aan de telefoon, bij u thuis of in het informatiepunt. Ook houden we u 
op de hoogte via www.casade.nl/bloemenoordflats. Hier vindt u bijvoorbeeld 
de samenvattingen van de bijeenkomsten met de klankbordgroep. 
 
Inlooptijden informatiepunt Valeriaanstraat 14 

• Dinsdag tussen 16.00 en 17.30 uur 

• Donderdag tussen 10.00 en 11.30 uur 
Liever een ander tijdstip? Geen probleem, wij komen graag op een ander 
moment bij u langs om uw vragen te beantwoorden. Neem daarvoor gerust 
contact met ons op.  
 
Volgende nieuwsbrief in april 
We hopen dat we u met deze nieuwsbrief weer wat meer duidelijkheid 
geven. In april ontvangt u weer een nieuwsbrief van ons. Heeft u in de 
tussentijd vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!  
 
 
Hartelijke groet, 
Projectteam Casade 

 

mailto:j.vandevleuten@gapph.nl

