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Huisbezoeken 
De afgelopen weken zijn Elles en Dukke bij alle 

bewoners op huisbezoek geweest. Zij zijn met u in 

gesprek gegaan over uw wensen voor de nieuwe 

woning. Ook is het sociaal plan doorgenomen.  

Inmiddels zijn er al 10 bewoners verhuisd naar een 

tijdelijke of definitieve woning. 

 

Woningen die leegkomen worden tijdelijk verhuurd 

via Ad Hoc. Samen zorgen we ervoor dat de buurt 

leefbaar blijft. 

 

Meedenkgroep 
Eind september is de meedenkgroep van bewoners 

weer bij elkaar gekomen. Zij hebben met name 

gesproken over de mogelijkheden voor de positie 

van de balkons en de galerijen van het nieuwe 

appartementsgebouw. Deze komen aan de 

achtergevel van het appartementsgebouw. Zo 

blijft het gebouw aan de straatzijde rustig en 

zitten de balkons aan de zonzijde. 

 

Bestemmingsplan 
Deze week legt de gemeente het ontwerp 

bestemmingsplan ter visie voor inspraak. Bij het 

ontwerpen van de nieuwe woningen hebben wij 

zoveel mogelijk gehouden met zowel de wensen 

van terugkerende bewoners als omwonenden. 

 3B Wonen  

Postbus 108 

2660 AC Bergschenhoek 

www.3bwonen.nl 

 

 

Blijf op de het laatste nieuws op 

Facebook.com/3BWonen 

Volg ons nu ook via @3B Wonen 

In het ontwerp dat wij tijdens de inloop in april 

presenteerden, was te zien dat de nieuwe 

woningen dieper werden. Met de opmerkingen 

van omwonenden over het plan is rekening 

gehouden bij het aanpassen van het plan. De 

diepte van de eengezinswoningen blijft nu in de 

Julianastraat nagenoeg gelijk. Dit is gelukt door 

de derde slaapkamer op de zolder te realiseren 

in plaats van op de eerste verdieping. Ook bij de 

Bernhardlaan zijn de woningen minder diep dan 

in het eerste ontwerp. Zie de tekeningen op de 

achterzijde van deze nieuwsbrief. 

Vragen 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief? Dan kunt u contact opnemen met 

Mario Deerenberg, senior medewerker 

wijkprogramma’s. U kunt hem bereiken op 

telefoonnummer (010) 313 55 27 of per mail via 

m.deerenberg@3bwonen.nl. 

 

De afgelopen weken zijn Elles en Dukke bij alle bewoners op huisbezoek geweest. Een aantal 

bewoners heeft inmiddels een andere woning gevonden. Er is weer een overleg geweest met 

de meedenkgroep en het bestemmingsplan komt binnenkort ter visie. Meer informatie vindt u 

in deze nieuwsbrief. 



 

Julianastraat 2 t/m 22 

   
             Impressie van de eengezinswoningen aan de Julianastraat 2 t/m 22 

 
Julianastraat 23 t/m 53 & 26 t/m 56, Prins Bernhardlaan 

  
             Impressie van de eengezinswoningen aan de Julianastraat 23 t/m 53 

 * De rode stippellijnlijn is de oude rooilijn. 
** Dit zijn concept tekeningen en impressies. Deze kunnen nog wijzigen. 


