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Met deze nieuwsbrief houden wij onze klanten
in de Granenbuurt op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen van de wijkvernieuwing. Kijk
voor meer informatie over de Granenbuurt op
www.debouwen.nl en www.accolade.nl

december 2014

Wij organiseren op 16 december een informatieavond over de werkzaamheden in de
Granenbuurt. Deze avond is speciaal voor de bewoners van de woningen waar we groot
onderhoud uit gaan voeren. Via deze nieuwsbrief nodigen wij u hier graag voor uit.
Het programma en de locatie van de informatieavond vindt u op de achterzijde.

Nieuwbouw
In de loop van volgend jaar starten we met het aanbestedings
proces voor de nieuwbouw. Uit dit proces komt een aannemer
die het werk gaat uitvoeren. Zoals de planning nu is, start de
sloop van de woningen aan de Blauwgras en Bouwakker aan
het einde van de zomer 2015. Dit kan nog veranderen als de
aannemer bekend is. Dan wordt duidelijk hoe de planning
er precies uit gaat zien.
Inmiddels zijn enkele bewoners al verhuisd naar een tijdelijke
wisselwoning. Na vertrek van de bewoners geven wij deze lege
woningen in bruikleen aan het bedrijf Carex. Tot de start van de
werkzaamheden zorgt Carex ervoor dat deze woningen tijdelijk
worden bewoond.

Dit om leegstand, verpaupering of kraak tegen te gaan. Het kan
dus zijn dat u tijdelijke nieuwe buurtbewoners ontmoet.

Informatieavond Granenbuurt
De bewonersavond over de werkzaamheden in de Granenbuurt
vindt plaats op 16 december. Deze avond gaat alleen over het
groot onderhoud aan de woningen aan het Roggepad,
Haverstuk en Boekweitkamp. Voor de nieuwbouw is er op
deze avond geen nieuws.
Uiteraard bent u welkom langs te komen op de bewonersavond.
Het volledige programma van deze avond staat op
de achterzijde.

Zie achterzijde voor meer informatie voor de straten waar groot onderhoud plaatsvindt.

Groot onderhoud woningen
Informatieavond Granenbuurt

Stand van zaken aanbesteding

De informatieavond over de werkzaamheden in de Granenbuurt
is op dinsdag 16 december in MFA De Bouwen aan de
Bouwakker. We starten om 19.30 uur.

We naderen het laatste deel van het aanbestedingsproces
voor het groot onderhoud. Nu verwerken wij de vragen die de
aannemers hebben. Zij komen daarna met een definitieve
offerte. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf
voor de uitvoering van het werk vraagt. Op basis van de prijs en
de aanpak selecteren wij de aannemer en wordt het werk aan dat
bedrijf gegund. Op de bewonersavond stellen wij aan u de
aannemer voor die het werk uitvoert.

Deze avond is vooral voor u als huurder van een woning waar
groot onderhoud wordt uitgevoerd. Dit gaat om de straten
Roggepad, Haverstuk en Boekweitkamp.
Tijdens de bewonersavond komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
- Voorstellen aannemer
- Toelichting groot onderhoudwerkzaamheden
- Samen afspraken maken over uitvoering, tijdelijke verhuizingen
en opslag
- Informatie over startspreekuur
U bent van harte welkom om deze informatieavond bij te wonen.

Meer informatie en contact
Heeft u vragen over de informatieavond, of andere vragen?
Neem dan contact op met met Henny de Ruiter. U kunt haar
bereiken op (0513) 43 36 36. Zij is iedere werkdag, behalve
donderdag, bereikbaar.
In januari starten we weer met het spreekuur in de
modelwoning aan de Boekweitkamp 15.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari.

www.accolade.nl
Deze nieuwsbrief is met zorg samengesteld. Aan eventuele onjuiste
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

In eerdere nieuwsbrieven vertelden we over de vertraging in de
planning. Als de aannemer bekend is wordt de planning
nauwkeuriger gemaakt.

