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Maart 2015

Bewonersbericht Staatsliedenbuurt
Ontwerpfestival goed bezocht
Meer dan 200 bewoners, uit 110 huizen in de

Staatsliedenbuurt, bezochten op zaterdag 7 maart het

ontwerpfestival in het Griendencollege. In een gezellige

sfeer gaven de aanwezigen, in drie rondes, hun voorkeuren

aan voor de inrichting van de vernieuwde Staatsliedenbuurt.
Elf bewoners hebben zich aangemeld als nieuw lid voor de
klankbordgroep.
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Deelname Planteam renovatie
Het plan voor de nieuwe Staatsliedenbuurt, zoals aan u
in oktober 2016 is gepresenteerd, is door alle partijen
goedgekeurd. Dat betekent dat er gestart wordt met de
uitvoering van het plan. Met als eerste stap in het eerste
kwartaal van 2017 de sloop van fase 1.
Renovatie
Het plan voor de renovatie van de woningen in fase 2
en 3 moet nog worden opgesteld. Tablis Wonen heeft
aangegeven dat het dak, de buitengevels en de vloeren
worden aangepakt waar mogelijk gecombineerd met
energiebesparende maatregelen. Maar dat is natuurlijk
niet alles, er moeten nog veel keuzes worden gemaakt.
We hebben uw stem daarbij hard nodig.
Doet u mee?
Het ontwerp moet passen bij de wensen, belangen en
mogelijkheden van de bewoners. U als bewoner weet als
geen ander op welke punten de woningen verbeterd kunnen
worden. Daarom nodigen wij u uit zich aan te melden voor
het Planteam renovatie.

Wat houdt de deelname in?
We verwachten dat er drie bijeenkomsten worden
georganiseerd om met elkaar tot een plan te komen. Een
plan met verbeterpunten dat we aan alle bewoners kunnen
presenteren. We hopen dat per blok renovatiewoningen
minstens één bewoner zich aanmeldt voor het Planteam.
De indeling van de blokken ziet u op het kaartje hieronder,
met rood gemarkeerd. We hebben uw mening hard nodig!
Grijp uw kans om te zeggen hoe u het graag wilt!

Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze uitnodiging? Neem dan contact op met Farsha Binda.
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen
met het medewerkers van het klantserviceteam.
Zij zijn telefonisch te bereiken van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. U
kunt ook mailen naar info@tabliswonen.nl. Hier
gaat onze voorkeur naar uit.

Aanmelden
Aanmelden voor het Planteam renovatie kan tot
en met vrijdag 11 februari 2017 door een mail te
sturen naar: staatsliedenbuurt@tabliswonen.nl.
Of de aanmeldstrook door de brievenbus te
stoppen bij de heer Bezemer, Troelstralaan 54 of
mevrouw Broenink, Schaperstraat 22.

“Uw kans om te zeggen
hoe u het graag wilt!”

Betreffende woningen
Dr. Kuyperstraat 1-21, 41-55, Troelstralaan 2-22, 42-56, Talmastraat 1-15, Dr. De Visserstraat 2-12, 14-20, 22-28
Schaperstraat 1-7, 9-27, 2-20, 22-28, C. vd Lindenlaan 77-87, 89-103, Dr. Schaepmanstraat 2-8, 10-28
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