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Huisbezoeken

De afgelopen weken hebben wij huisbezoeken afgelegd aan verschillende bewoners. Tijdens 
het huisbezoek was er gelegenheid tot vragen stellen en kon je aangeven wat je wensen zijn 
voor je woning waar de architect rekening mee kan houden. Tevens gaven de huisbezoeken 
een goed beeld van de bewoners die graag in het blok zouden willen blijven wonen. Of dat 
gaat lukken, blijft nog even de vraag. Maar de architect en de Bewonerscommissie zijn hard 
aan het werk voor de bewoners.

Mocht je je niet hebben aangemeld voor een huisbezoek en zou je dat graag alsnog willen, 
stuur dan een mail aan: bewonerscommissiehkt@gmail.com

Brief Vestia voor verhuizers

Afgelopen week heeft iedereen een brief van Vestia in de brievenbus ontvangen. Deze is 
bestemd voor de bewoners die graag willen vertrekken en daarbij hun 
verhuiskostenvergoeding en urgentieverklaring alvast willen ontvangen. Teken dus niet als je 
wilt blijven wonen in het blok en mee wilt gaan in de plannen van de architecten! Dan kan 
deze brief gewoon bij de oude kranten…
Twijfel je nog? Denk dan goed na! De consequenties zijn namelijk (zoals ook in de brief 
staat) dat je NIET terug kunt keren naar het blok. Eenmaal de handtekening gezet, is er geen 
weg terug. 
Heb je besloten te willen verhuizen? Let dan op de deadline wanneer de ondergetekende brief 
binnen moet zijn bij Vestia, om in aanmerking te komen voor de urgentieverklaring en 
verhuiskostenvergoeding.

Gesprek met Vestia verzet

De Bewonerscommissie heeft het gesprek dat gepland stond voor 20 november verzet. Wij 
vinden het van uiterst belang dat alle bewoners die willen blijven, goed op de hoogte zijn wat 
dit gaat betekenen voor hen. De Bewonerscommissie vertegenwoordigt immers alle bewoners 
hierin. Om iedereen goed te informeren, is nog wat meer tijd nodig.



Brief architecten

Rond aanstaande woensdag zullen de architecten een verslag sturen aan de 
Bewonerscommissie met de plannen die er nu zijn gemaakt.  Het verslag met de tekeningen 
zullen wij aan alle bewoners doorsturen. Let op: Deze plannen zijn nog niet definitief! In 
samenspraak met de bewoners worden zij, waar kan, aangepast naar onze wensen. Het geeft 
echter wel een beeld hoe het ongeveer gaat worden. 
Dus bestudeer de plannen goed! Het gaat om hoe je woning er mogelijk uit komt te zien in de 
toekomst! Dit is belangrijk omdat wij graag willen dat iedereen zich kan vinden in de plannen 
en het hiermee eens kan zijn. Zo komt niemand voor verrassingen te staan.
Op de komende bewonersvergadering zullen de architecten ook weer aanwezig zijn en 
kunnen er vragen worden gesteld. De datum volgt nog!

Hartelijke groet!
De Bewonerscommissie


