Samen werkt beter!
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(Schoolgebouw aan De Wildert en Oranjestraat 3 t/m 21)

Januari 2021
3B Wonen en de gemeente onderzoeken de toekomst van het gebied rond het schoolgebouw
aan De Wildert. Hiertoe behoren ook de tien seniorenwoningen aan het grasveldje aan de
Oranjestraat. Wij hebben de bewoners van deze woningen inmiddels gesproken en aangegeven
welke stappen we de komende tijd gaan nemen. Graag informeren wij ook de omwonenden.

Onderzoek
We zijn gestart met een onderzoek naar de
toekomst van de tien woningen aan de Oranjestraat.
De woningen zijn gedateerd en voldoen niet meer
aan de eisen van deze tijd. Bewoners vinden het een
fijne plek om te wonen, maar er zijn ook klachten
over kou en tocht. Er is veel vraag naar woningen
voor ouderen. Dit gebied ligt dichtbij winkels en
andere voorzieningen en biedt mogelijk ruimte voor
een gezondheidscentrum. Wanneer we hier méér
ouderenwoningen bouwen, krijgen meer senioren
een comfortabele woning op een fijne plek.

Samen met bewoners

We vormen een meedenkgroep waarmee we de
mogelijkheden verder verkennen. Wat vinden
bewoners van de situatie die er nu is en welke
functies zijn belangrijk bij nieuwbouw? We zijn
nog op zoek naar een aantal omwonenden die
mee wil denken.

Meedenkgroep
De meedenkgroep is een groep van bewoners en
omwonenden. We komen een aantal keer per
jaar bij elkaar. De ervaring leert dat dit ca. 4
keer is, meestal in de avond. Een overleg duurt
ongeveer anderhalf uur. U kunt meedenken over
de plannen en natuurlijk hoort u ook wat wel en
niet kan. In verband met corona zullen we
creatief zijn in de vorm. De data voor de eerste
twee avonden zijn al gepland: Woensdag 20
januari en dinsdag 2 februari om 19.00 uur.
Wilt u meedenken of heeft u vragen, neem dan
contact op 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 school is van de gemeente en de woningen zijn
van 3B Wonen. Samen kijken we naar de invulling
voor het totale gebied. Wat kan er op deze locatie
gerealiseerd worden? Misschien is het mogelijk
behalve woningen ook een gezondheidscentrum te
realiseren. Hierbij betrekken we uiteraard ook de
bewoners en omwonenden.
Mario Deerenberg

3B Wonen
Postbus 108
2660 AC Bergschenhoek
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Blijf op de het laatste nieuws op
Facebook.com/3BWonen
Volg ons nu ook via @3B Wonen

