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Beste buurtbewoner,

Het is bijna vakantie! We geven u met deze nieuwsbrief graag het laatste nieuws over de projecten in 
de Bloemenbuurt Noord.

Groot onderhoud 115 woningen 
De Straten bijna klaar
De laatste loodjes! Bijna alle 115 woningen 
van de Straten zijn klaar voor nog jarenlang 
woongenot. Na de vakantie maken we de laatste 
acht woningen af. Dit is iets later dan gepland 
want helaas heeft corona ook bij ons voor wat 
vertraging gezorgd. Ondertussen zijn we weer 
aan de slag en bezig met de laatste loodjes. 
Natuurlijk hebben we een klein presentje voor de 
bewoners wanneer we helemaal klaar zijn. 

Nieuw energielabel voor woningen 
De Straten
De woningen aan De Straten zijn geïsoleerd 
en verduurzaamt. Daarom moeten we het 
energielabel van de woningen opnieuw 
vaststellen. Het energielabel geeft aan hoe 
energiezuinig uw nieuwe woning is. In opdracht 
van ’thuis gaat Atriensis het nieuwe energielabel 
van uw woning vaststellen. Tijdens deze inspectie 
worden er onder andere foto’s gemaakt van de 
nieuwe ruiten, de cv-ketel en de mechanische 
ventilatiebox. Voor het uitvoeren van de inspectie 
maakt Atriensis een afspraak met u. Deze 
afspraak duurt ongeveer een half uur en vindt 
plaats in oktober.  

Achterpaden De Straten
Bij de achterpaden van De Straten is het onkruid 
weg gehaald en de paden zijn zo aangepast dat 
regenwater de grond in kan zakken. Zo ontstaat 
er minder wateroverlast. Het onderhouden van 
de achterpaden is de verantwoordelijkheid van 
de bewoners. Om de buurt netjes achter te laten 
hebben wij het onderhoud eenmalig gedaan.
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De aanpassing van de paden 
is helaas niet helemaal naar 
wens; de paden zijn nu te smal. 
Je kan er niet met een fi ets 
aan de hand of een rollator 
over heen bewegen. Om dit 
op te lossen zijn we in overleg 
met de klankborggroep om de 
paden te verbreden naar 90 of 
120 centimeter. De uitvoering 
hiervan vindt plaats na de 
zomervakantie. 

Groot onderhoud 38 woningen 
Bloemenplein
Na de 115 woningen van De Straten zijn de 38 
woningen van het Bloemplein aan de beurt. 
Ondertussen hebben we met elke bewoner 
een startgesprek gehad over de toekomstige 
werkzaamheden. We zijn nu druk bezig zodat we 
na de vakantie meteen kunnen beginnen met alle 
voorbereidingen zoals het goed informeren van 
alle bewoners. Hiervoor hebben we hulp van de 
klankbordgroep van het Bloemenplein. Als u meer 
wilt weten over wat de klankbordgroep allemaal 
doet, dan kunt u terecht bij voorzitster Carola van 
Bavel (Bloemenplein 33).

We kunnen in ieder 
geval al vertellen 
dat Bloemenplein 
30 als modelwoning 
wordt ingericht 
voor het project en 
vanaf september te 
bezoeken is.

Transformatie kantoorgebouw hoek
Leostraat en Leenderweg
In het oude kantoorgebouw op de hoek van de 
Leostraat en de Leenderweg worden, in opdracht 
van ’thuis, twintig duurzame appartementen 
gebouwd. Achter de schermen zijn we hier druk 
mee bezig en de verwachting is dat we eind dit 
jaar starten met de werkzaamheden.

Bewoners leostraat
De bewoners van de Leostraat met een 
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd 
hebben allemaal een gesprek gehad met de 
verhuurmakelaar. Tijdens deze gesprekken zijn 
alle verhuismogelijkheden met de bewoners 
besproken. De bewoners kunnen nog tot juni 2021 
in hun woning blijven wonen. 

Voor iedereen een hele � jne 
zomer gewenst!

Projectteam Bloemenbuurt Noord

De bouwvakantie duurt van 25 juli tot en met 25 
augustus. De medewerkers van ’thuis en Caspar 
de Haan zijn dan met vakantie en niet bereikbaar. 
Mocht u dringende vragen hebben tijdens de 
vakantie, dan kunt u contact opnemen met ’thuis 
via het algemene nummer: (040) 24 99 999.


