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BBBBouwfaseouwfaseouwfaseouwfase    tranche 7tranche 7tranche 7tranche 7    

De bouw van 10 sociale huurwoningen en 
8 koopwoningen nadert het einde. De sociale 
huurwoningen zullen nog vóór 1 augustus 2016 
worden opgeleverd. De koopwoningen worden 
deels voor en deels na de zomervakantie 
opgeleverd. 
 

Volgende bouwfase Volgende bouwfase Volgende bouwfase Volgende bouwfase tranche 8tranche 8tranche 8tranche 8    
Eind 2015/begin 2016 is een aantal woningen op 
diverse plekken in de wijk gesloopt. Vanaf juli 
wordt gestart met de volgende tranche 
woningen. De aannemer start dan met het 
aanbrengen van boorpalen. Deze tranche bestaat 
uit 11 sociale huurwoningen en 
12 koopwoningen. De 11 sociale woningen 
bestaan uit 9 eengezinswoningen aan de 
Timorstraat en Sumatrastraat en 2 bungalows aan 
de Archipelstraat. Beide bungalows zijn bestemd, 
en inmiddels gereserveerd, voor WMO 
kandidaten die verplicht zijn te verhuizen.  
De koopwoningen worden gebouwd aan de 
Javastraat (6 stuks), aan de Molukkenstraat 
(4 stuks) en aan de Balistraat (2 stuks).  
Verwachte opleverdatum februari/maart 2017. 
 

Kandidaat huurders sociale huurwoningen Kandidaat huurders sociale huurwoningen Kandidaat huurders sociale huurwoningen Kandidaat huurders sociale huurwoningen 
tranche 8tranche 8tranche 8tranche 8    
Bij de toewijzing van de sociale huurwoningen 
krijgen de zittende huurders van Trichterveld die 
verplicht worden te verhuizen voorrang. De 
toewijzing hiervan is inmiddels gebeurd.  
Voor de overige sociale woningen van deze 
tranche kunnen de reguliere huurders van 
Maasvallei die gehuisvest zijn in Trichterveld zich 
inschrijven. Hiertoe heeft ondertussen iedere 
huurder die hiervoor in aanmerking komt een 
brief ontvangen.  

Stand van zaken herhuisvestingStand van zaken herhuisvestingStand van zaken herhuisvestingStand van zaken herhuisvesting    
Begin dit jaar hebben wij voor de volgende fase 
bij 7 bewoners aangekondigd dat zij verplicht 
dienen te verhuizen. Met 3 bewoners hebben 
wij inmiddels een overeenstemming bereikt 
betreffende de nieuwe huisvesting. Met de 
overige 4 zijn we in gesprek.  
 

WWWWijziging ijziging ijziging ijziging     spreekuurspreekuurspreekuurspreekuur    
Het tweewekelijks spreekuur wordt aangepast. 
Vanaf september 2016 wordt het spreekuur 1 x 
per maand gehouden op de 1e woensdag van 
de maand in het buurtcentrum Mariaberg aan 
de Anjelierenstraat van 10.30-12.00u.  
De volgende woensdagen zijn gepland  
7 september  
5 oktober  
2 november  
7 december 2016 
In de maand augustus is geen spreekuur. 
 
In het najaar wordt een informatieavond 
gepland. 
 
Mocht er behoefte zijn aan een persoonlijk 
gesprek dan kunt u  contact opnemen met 
mevr. Hardy ( tel 043 -3683735)  
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