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Bloemenbuurt Noord

Beste buurtbewoner,

Met deze nieuwsbrief geven we u graag het laatste nieuws over de projecten in de Bloemenbuurt 
Noord.

Bloemenplein
Meer dan 70% van de bewoners is akkoord met 
het voorstel voor het groot onderhoud aan het 
Bloemenplein.
En daar zijn we blij mee! Dit betekent dat wij 
de verplichte en dringende werkzaamheden 
bij alle bewoners gaan uitvoeren. Tenzij u als 
bewoner zelf bezwaar maakt bij de rechter. We 
zijn nog bezig met het ophalen van de laatste 
akkoordverklaringen dus we gaan natuurlijk voor 
100% draagvlak! 

Inloopspreekuur Bloemenplein 30
Heeft u vragen over de werkzaamheden of het 
onderhoud aan uw woning? U bent van harte 
welkom op het inloopspreekuur! Elke dinsdag 
kunt u tussen 15.00 en 17.00 met al uw vragen 
terecht in de modelwoning aan het Bloemenplein 
30.

Voor de bewoners aan het Bloemenplein 
organiseren we binnenkort een opruimdag
De bewoners ontvangen hierover nog  een brief 
met de precieze datum en tijd.

We hebben de routing van de werkzaamheden 
aan het Bloemenplein gewijzigd
Het broedseizoen van de huismus start in het 
voorjaar rond maart. Omdat er veel huismussen 
bij de woningen aan het Bloemenplein zitten, 
hebben we de volgorde aangepast. We beginnen 
nu bij huisnummer 19 in plaats van huisnummer 
25. De bewoners van het Bloemenplein zijn 
hiervan op de hoogte gebracht. 



Hoofdvestiging 

Kronehoefstraat 83
Eindhoven

Postadres

Postbus 787
5600 AT Eindhoven

(040) 24 99 999

Kantoorpand Leostraat 
Begin november starten we met de 
werkzaamheden aan het kantoorpand op de 
Leostraat. 
We beginnen met de sloopwerkzaamheden. 
Daarna starten we aan de binnenkant van het 
kantoorpand met het realiseren van 20 studio’s. 
Begin 2021 volgen de werkzaamheden aan 
de buitengevel van het pand. Het slopen van 
de binnenzijde van het kantoorpand geeft 
geluidsoverlast. Als omwonende kunt u daar wat 
last van hebben. De werkzaamheden starten 
iedere dag om 07.30 uur en duren tot ongeveer 
16.00 uur. 

Het bouwverkeer zorgt voor extra 
verkeersdrukte 
We starten binnenkort met de werkzaamheden aan 
de woningen aan het Bloemenplein. Daardoor is er 
meer verkeer in de wijk en kan het voorkomen dat 
er minder parkeerplaatsen zijn. We hebben een 
verkeersplan gemaakt om de overlast te beperken. 
Wilt u hier ook rekening mee houden?

Leostraat 
De bewoners van de Leostraat kunnen langer in 
hun woning blijven wonen
Zoals nu gepland kunnen de bewoners tot 
tenminste 1 februari 2022 in hun woning blijven. 
Ondertussen zijn we druk bezig met het maken 
van een goed plan. Alle bewoners van de 
Leostraat hebben een gesprek gehad met de 
verhuurmakelaar om te bespreken hoe ’thuis kan 
ondersteunen bij het zoeken naar een woning. 
Bewoners kunnen ook zelf op zoek naar een 
passende woning door te reageren op vrijkomende 
woningen via www.wooniezie.nl.

Vanaf 1 oktober biedt Woonbedrijf vrijgekomen 
woningen aan via Wooniezie
Staat u bij Woonbedrijf en bij Wooniezie 
ingeschreven? Dan geldt automatisch de 
langste inschrijftijd. Kijk altijd op de site van de 
woonstichting hoe u kunt reageren op woningen. 

Achterpaden 
Alle achterpaden in de 
Bloemenbuurt Noord 
worden aangepast
In overleg met de 
klankbordgroepen hebben 
we een proef gelegd om de 
achterpaden op te knappen. 
Deze proef is geslaagd 
en wordt door de hele 
Bloemenbuurt Noord toegepast. We vervangen 
de stroken grond naast de tegels door een ‘halve 
verharding’. Dat is een soort gravel dat langzaam 
hard wordt. Hierdoor kan onkruid bijna niet meer 
groeien. Het materiaal is waterdoorlatend en wordt 
hard genoeg zodat je er met een fiets of rollator 
over kunt rijden.

De Straten

De werkzaamheden aan de Straten zijn helemaal 
klaar
’thuis wilde graag de kwaliteit van de uitgevoerde 
werkzaamheden laten toetsen door een 
onafhankelijk bureau. Dit bureau controleerde 
het bewijsmateriaal dat de aannemer aan 
’thuis moet leveren om aan te tonen dat alles 
aan de afgesproken kwaliteit voldoet. Ook 
controleerden we de kwaliteit van de uitgevoerde 
werkzaamheden door steekproeven. Bij 
afwijkingen of tekortkomingen keken we samen 
met het team en leden van de klankbordgroep 
naar de beste oplossing. 

De belangrijkste 
conclusie van het 
bureau is dat bijna 
alles keurig op 
orde is. Sommige 
dingen moeten nog 
duidelijker worden 
aangetoond: de 
brandwerendheid 
van de zolderwanden 
en de isolatie van de 
zoldervloeren. 
Deze manier van werken 
is ons goed bevallen. 

Met hartelijke groet,
                                                                            
Projectteam 
Bloemenbuurt Noord


