Schimmelweg, Van Meursstraat, Jonathanstraat, Dr. Schaepmanstraat
nr. 2, september 2019
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over
de
sloopwerkzaamheden
van
de
complexen in Spoorwijk bij u in de
buurt.
Planning
De laatste huurders zijn vertrokken en de
lege woningen staan nu in de hekken.
Alles wordt klaargemaakt voor de
daadwerkelijke start sloop. Hieronder de
planning wanneer dit zal plaatsvinden.
Blok B
Blok C
Blok A

oktober 2019
november 2019
december 2019

Bezoek Eigen Hendrik
Op 11 september was er een kijkdag bij het
ROC Mondriaan voor de omwonenden en
mogelijke
terugkeerders.
Studenten
hebben een woningtype op ware grootte
nagebouwd. De meningen liepen uiteen.
Van te klein tot juist erg leuk.

Verkeersplan
De vrachtauto’s rijden door Huis te
Landelaan, via de Hasebroekstraat naar
het sloopgebied. Zie kaartje hieronder.
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Sloopterrein veilig houden
Het sloopterrein is geen speelplaats of
honden uitlaatplek! Daar is het te gevaarlijk
voor. Het is verboden toegang voor
iedereen die niets met de sloop te maken
heeft. Vertel het ook uw kinderen. Door hier
samen op te letten, houden wij het veilig.

Impressies van de nieuwbouw

Ongeregeldheden?
Haag Wonen en het sloopbedrijf, doen er
alles aan om zo min mogelijk overlast te
geven en veilig te werken. Toch kunt u
soms overlast hebben en dan vooral van
geluid. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Ziet u iets dat niet de bedoeling is?
Laat het ons weten! Bel 070 250 70 70 of
maak een melding op haagwonen.nl.
Bel bij onraad de politie.
U kunt dit ook melden bij het sloopbedrijf :
info@vanzundert.nl
Onze wijkbeheerder Bastiaan is regelmatig
bij u in de buurt. U kunt hem ook
aanspreken om zaken door te geven.

Heeft u vragen?
Laat het ons weten. We helpen u graag
verder. Bel Marije Winter via (070) 250 70
70 of stuur een e-mail met uw vraag naar
m.winter@haagwonen.nl.
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen
geen rechten worden ontleend

