Nieuwsbrief 10
Bloemenoordflats
In deze nieuwsbrief informeren we u over de bouw van de
nieuwe flats van Salviapark; op de locatie van Distel I, II en
Valeriaan. En over onze voorbereidingen om u straks de
juiste woning aan te bieden. Ook staan we kort stil bij
het informatiepunt en de feestdagen.
Voorbereiden informatie nieuwe woningen
De afgelopen periode hebben we niet stilgezeten. We zijn druk bezig met
de plattegronden en de brochure om u een nieuwe woning in Salviapark te
laten kiezen. U liet ons al eerder uw voorkeur weten. Maar misschien
is uw wens of uw situatie veranderd. In deze nieuwsbrief leest u hoe u zich
kunt voorbereiden op uw keuze voor een nieuw appartement.
Belangrijk: zorg ervoor dat uw gegevens kloppen!
Het is belangrijk om uw inschrijving bij Woning in Zicht nu compleet te
maken. Wij hebben voor de toewijzing van een nieuwe
woning de inkomensverklaring (IBRI) van u én uw eventuele meeverhuizende
partner nodig. De inkomensverklaring van 2019 kunt u
aanvragen via www.belastingdienst.nl (met Digi-d) of via telefoonnummer
0800 0543. Als u uw voorkeuren aangeeft en wordt geselecteerd voor een
woning, moeten deze documenten toegevoegd zijn aan uw inschrijving op
Woning in Zicht. Heeft u hier vragen over of hulp nodig bij het aanvragen?
Neem dan contact met ons op via 0800 55 22 222. Onze woonadviseurs
helpen u graag!
Het kiezen van een appartement in de nieuwbouw gaat in fases
Zoals u in het sociaal statuut sloop kunt lezen, zijn er diverse volgordes van
voorrang bij het aanbieden van woningen. Voor de nieuwe appartementen
aan het Salviapark gelden deze regels ook. Hierdoor bieden we deze
appartementen in fases aan. U ontvangt dus niet allemaal tegelijk bericht
om uw voorkeuren door te geven. Hieronder ziet u in welke volgorde we u
informeren:
1. Heeft u terugkeergarantie en woonde u in Distel I, II of Valeriaan?
Dan mag u als eerste uw voorkeurkeuze maken.
2. Woont u in Larix I, II of Esdoorn en stond u al ingeschreven als
woningzoekende? Dan mag u daarna uw voorkeurkeuze maken.
3. Woont u in Larix I, II of Esdoorn en hebben wij u ingeschreven als
woningzoekende? Dan mag u daarna uw voorkeurkeuze maken.

Brochure en plattegronden
Wij begrijpen heel goed dat u nu al erg benieuwd bent hoe de
appartementen worden. Vanaf 21 december kunt u de brochure en de
plattegronden al zien op www.casade.nl/bloemenoordflats. Zo kunt u voor
uzelf al een voorkeurslijstje maken. Zodra u aan de beurt bent, vragen wij u
om uw top 5door te geven.
Start bouw
Het afgelopen jaar stond in het teken van sloop. De flats aan het Distelplein
en de Valeriaanstraat zijn helemaal weg. De tijd voor herbouw is
aangebroken. In het eerste kwartaal van 2021 start BAM Wonen met de
bouw van de nieuwe flats.
Uw situatie met ons bespreken
Helaas zorgt corona ervoor dat u niet in ons informatiepunt terechtkunt. Het
is wel mogelijk om met Necla of Nadia uw situatie, de nieuwbouw of andere
punten zoveel als mogelijk telefonisch te bespreken. Maak hiervoor een
afspraak via 0800 55 222 22. Dan nemen we de tijd en is het veilig voor u en
voor ons.
Fijne feestdagen
Met deze laatste nieuwsbrief van 2020 sluiten we weer een jaar af. Een jaar
dat we door de huidige situatie nooit meer vergeten. Wij wensen u mooie
feestdagen toe en wij wensen u vooral een goed en gezond 2021!

Hartelijke groet,
Projectteam Casade

