
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visie is goedgekeurd door gemeenteraad! 
Maandagavond 26 november heeft de gemeenteraad 
de visie voor Centrum Oost (waar Weezenlanden-
Noord onder valt) unaniem goedgekeurd.  
Dit betekent dat de kaders voor het opstellen van het 
stedenbouwkundig plan helder zijn en we in volle 
vaart door kunnen gaan. 
 
Dinsdagmiddag 13 november hebben we de plannen 
laten zien voor de toekomst van uw wijk. ’s Avonds 
is er een bijeenkomst geweest met andere belang-
hebbenden, zoals aan- en omwonenden en belangen-
groeperingen. De getoonde beelden zijn impressies 
van hoe de wijk eruit kan komen te zien. 
De opmerkingen die deze dag zijn gemaakt, worden 
waar mogelijk verwerkt in het stedenbouwkundig 
plan.  
 
Plattegronden 
Terwijl er wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig 
plan, ontwerpt Moke Architecten het eerste 
appartementengebouw. Wilt u meepraten en 
meedenken? Dat kan! 
Donderdag 24 januari organiseren we daarvoor een 
workshop. Zet deze datum alvast op uw kalender. U 
krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 
 
Portiekgesprekken 
De afgelopen week zijn we bij u langs geweest in uw 
portiek om met u en uw buren te praten. Hoe ziet u 
uw toekomst als de sloop/nieuwbouw daadwerkelijk 
van start gaat? We hebben met veel mensen goede 
gesprekken gehad.  
Bent u niet geweest, maar heeft u wel een ingevulde 
vragenlijst? Dan kunt u die meenemen naar de 
jaarvergadering van de bewonerscommissie op 
donderdag 6 december.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook kunt u de lijst in de brievenbus van Openbaar 
Belang doen die aan de middelste flat van de 
Wiecherlinckstraat hangt.  

 
Bewonerscommissie jaarvergadering 
Op donderdag 6 december organiseert de Bewoners-
commissie008 haar jaarvergadering. U bent van harte 
welkom vanaf 19.00 uur in het Thomas a Kempis 
College 

 
Tijdelijke verhuur 
Vanaf 1 januari 2019 gaan we de woningen die vrij 
komen, tijdelijk verhuren (huurcontract voor korte 
bepaalde tijd). Dit doen wij samen met CareX. CareX 
is een specialist in tijdelijke huisvesting. Zij zorgen 
ervoor dat leegstaande woningen in Weezenlanden-
Noord bewoond worden. We hebben CareX gekozen 
omdat wij verwachten dat zij bij de tijdelijke verhuur 
ervoor zorgen dat de leefbaarheid goed blijft. Zij 
selecteren de juiste kandidaten voor de woningen. 
Daardoor hebben wij er alle vertrouwen in dat de wijk 
prettig blijft om in te wonen.  
De hiervoor genoemde tijdelijke bewoners vallen niet 
onder het toekomstige planbesluit (sociaal plan). Zij 
komen niet in aanmerking voor de 
uitverhuisvergoeding en hebben geen terugkeer 
garantie naar de nieuwbouw zoals u dat als bewoner 
wel heeft.  

 
Op 6 december is CareX aanwezig bij de jaarverga-
dering van de bewonerscommissie. U kunt dan uw 
vragen aan hen stellen. In het nieuwe jaar kunt u 
uitgebreider kennis maken met de mensen van 
CareX. 

 
Vragen?  
Heeft u vragen dan kunt u bellen of mailen met 
Ryanne Hooijer via (038) 45 67 222 of 
r.hooijer@openbaarbelang.nl. 
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