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Nieuwsbrief Complex70
Weigeliaplein, Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoeliestraat en Hortensiastraat

Beste bewoner,
Voor u ligt de nieuwsbrief voor u als bewoner aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoeliestraat
of Hortensiastraat. Via deze nieuwsbrief informeren wij u één keer in de twee maanden over de laatste ontwikkelingen in
uw buurt.
Heeft u vragen? Bel ons gerust. U bereikt ons van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van
8.00 tot 12.00 uur via (070) 250 70 70.

Fasering sloop
De meest gestelde vraag onder bewoners is nog steeds:
wanneer is de sloop? De
woningen worden in twee fases gesloopt. Deel één in 2023
en deel twee in 2024. Welke woningen in welke fase zitten,
is nog niet bekend. We verwachten u in het najaar hier meer
over te vertellen.
Bezoek bestuurder Mohamed Baba
Op 2 juni bracht onze bestuurder Mohamed Baba samen
met beheerconsulenten Sophie Hu en Vera Korterink een
bezoekje in uw wijk. We zijn gestart bij Wijkcentrum het
Lindenkwadrant. Vervolgens hebben we gesproken met een
ondernemer. De ondernemer huurt een bedrijfspand via VPS
Leegstandbeheer. Verder hebben we door de wijk gelopen,
bewoners gesproken en woningen bekeken. Tot slot heeft
wijkbeheerder, Michel Bakker, een rondleiding gegeven door
de binnentuinen.
Huurverlaging
In 2021 geldt de ‘Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders
met een Lager Inkomen’. Sommige huishoudens hebben
hierdoor recht op een eenmalige huurverlaging omdat hun
inkomen laag is in vergelijking met de huurprijs van hun
sociale huurwoning. Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u
eerst een brief van de Belastingdienst. In de brief staat dat
zij aan ons hebben doorgegeven in welke categorie u valt. U
ontvangt van ons een brief met uw nieuwe huurprijs.
Spreekuren
Op dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei zijn
inloopspreekuren geweest in wijkcentrum het
Lindenkwadrant. De opkomst was goed. We vonden het fijn
om u persoonlijk te ontmoeten en spreken. Heeft u nog
vragen? Op onze website vindt u de meest gestelde vragen
en kunt u onze nieuwsbrieven teruglezen.

Begin van de zomervakantie!
Op maandag 19 juli begint de schoolvakantie in
Den Haag. Voor ons een mooie gelegenheid jullie
een fijne zomer te wensen. Daarom staan wij op
maandag 19 juli van 16:00 tot 18:00 uur met een
ijskar op het Weigeliaplein. Alle bewoners van
complex 70 kunnen een gratis ijsje halen. Komt u
ook?
Stuurt u ons uw contactgegevens?
We houden u graag op de hoogte. Daarvoor hebben wij de
juiste contactgegevens nodig. Heeft u deze nog niet
gestuurd? Stuurt u dan alsnog uw e-mailadres en
telefoonnummer naar complex70@haagwonen.nl?
OVERIG
Meer informatie vindt u op www.haagwonen.nl/complex70.
Deze website wordt regelmatig geüpdatet met het laatste
nieuws.
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