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Nieuwbouw 
Op onze website vindt u het definitieve ontwerp: 

de plattegronden en gevelimpressies van de 

nieuwbouw. Ook staan hier de eerder verschenen 

nieuwsbrieven. Kijk op www.3bwonen.nl. Ga naar 

‘Projecten’ en dan naar ‘Julianastraat en Prins 

Bernhardlaan’. Rechtsboven vindt u de nieuwsbrief 

van maart 2021 + bijlage. 

 

Planning 
De bestemmingsplanprocedure is afgerond. De 

komende tijd nemen we de volgende stappen:  

U kunt het definitieve ontwerp bekijken op onze 

website. Medio maart vragen wij de omgevings-

vergunning aan. Nadat deze is verstrekt, starten 

we met de sloop. In het kader van flora en fauna 

treffen we nu voorzieningen aan de woningen om 

te voorkomen dat vogels zich nestelen. 

Aannemer 
De gekozen sloper en aannemer zijn bezig met 

het uitwerken van de planning.  
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Blijf op de het laatste nieuws op 

Facebook.com/3BWonen 

Volg ons nu ook via @3B Wonen 

Met de gemeente gaan we kijken hoe de 

bouwplaats precies wordt ingericht. U ontvangt 

hierover nog bericht. 

Leefbaarheid 
Alle vaste bewoners zijn inmiddels verhuisd. Een 

aantal woningen wordt nog tijdelijk verhuurd via 

Ad Hoc Beheer. De rest van de woningen staat leeg 

en wordt beveiligd. Het wijkinformatiepunt 

‘Stopcontact’ aan de Julianastraat 36 is verhuisd 

naar de Oranjestraat 19. Ook voor deze woningen 

worden er toekomstplannen uitgewerkt. Als de 

corona het straks weer toelaat, kunnen we het 

punt voor beide projecten gebruiken om bewoners 

te spreken en informeren.  

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. 

 

 

 

 

Het definitieve ontwerp van de nieuwbouw is gereed. U kunt dit bekijken op onze website. 
Inmiddels is de aannemer de bouwplanning aan het uitwerken. Alle vaste bewoners zijn 
verhuisd. Een aantal woningen wordt nog tijdelijk verhuurd, de rest staat leeg en wordt 
beveiligd. 


