November 2019

Nieuwsbrief 8
Bloemenoordflats
In deze nieuwsbrief leest u weer over de ontwikkelingen van
de Bloemenoordflats. Zo hebben alle bewoners van fase 1
inmiddels een ander huis gevonden. Iedereen kan dus op tijd
verhuizen! Verder leest u over de voortgang van de
nieuwbouw en verhuist ook ons informatiepunt.
Bewoners van fase 1
Alle bewoners van fase 1 zijn verhuisd of krijgen binnenkort de sleutel van hun
andere woning. Dit is goed nieuws! Wij hopen dat iedereen zich in zijn of haar
nieuwe woning weer helemaal thuis gaat voelen. Ook de bewoners van Gapph
vertrekken langzaamaan uit de woningen van fase 1. De laatste vertrekt net na
de feestdagen.
Sloop voorbereiden fase 1
Vanaf 2 december zijn alle bewoners van de flat aan de Valeriaanstraat
verhuisd. Daarom starten we hier in december al met de voorbereidingen van
de sloop. We zetten er bouwhekken omheen en treffen voorbereidende
maatregelen. Zo inventariseren we asbesthoudende materialen en sluiten we
nutsvoorzieningen af. In januari gebeurt dit ook bij de flats aan het Distelplein.
In de eerste weken ziet u dus nog weinig sloopwerkzaamheden aan de
buitenkant.
Bewoners van fase 2
Vanaf juli 2019 geldt het sociaal statuut sloop voor de bewoners van fase 2. Tot
nu toe hebben in totaal 27 bewoners een ander huis gevonden. Twaalf hiervan
hadden dit huis al voordat het sociaal statuut gold.
Dertien bewoners uit fase 1 wonen op dit moment tijdelijk in fase 2. Zij willen
straks terugkeren naar de nieuwbouw in fase 1.
Tijdelijk nieuwe bewoners in lege woningen fase 2
Ook in de lege woningen van fase 2 komen straks tijdelijk nieuwe bewoners.
Welke woningen dat zijn ziet u straks op de brievenbussen en op de
voordeuren van die woningen. Net als in fase 1 beheert de organisatie Gapph
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.

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

Necla Cakir
consulent
n.cakir@casade.nl
0800 55 222 22 (gratis)

Ontwerp nieuwe appartementen
Het ontwerp van de plattegronden van de nieuwe appartementen is klaar!
U vindt de plattegronden op www.casade.nl/bloemenoordflats onder het kopje
‘klankbordgroep’ aan de rechterkant. De architect werkt nog aan de algemene
uitstraling van de nieuwe gebouwen. In december ontvangt u hier bericht over
wanneer wij u het hele plan kunnen presenteren.
Het informatiepunt verhuist naar Esdoornstraat 8
Omdat de sloopwerkzaamheden in de Valeriaanstraat binnenkort al starten
verhuist het informatiepunt Valeriaanstraat 14 naar Esdoornstraat 8.
Vanaf 19 november bent u daar van harte welkom!
Inlooptijden informatiepunt
• 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.
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. Heeft u vragen of is er iets
niet duidelijk? Neem contact met ons op.
Volgende nieuwsbrief: eerste kwartaal 2020
We hopen dat we u met deze nieuwsbrief weer wat meer duidelijkheid geven.
In het eerste kwartaal van 2020 ontvangt u weer een nieuwsbrief van ons.
Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Het is misschien een beetje vroeg, maar wij wensen u alvast heel fijne
decemberfeestdagen!
Hartelijke groet,
Projectteam Casade

