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 Nieuwsbrief Trichterveld 
Met deze nieuwsbrief wil Maasvallei alle inwoners van Trichterveld informeren over 
de laatste ontwikkelingen in de wijk. Uiteraard kunt u altijd zelf contact opnemen 
met Maasvallei.  
We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar via de contactgegevens onderaan deze 
nieuwsbrief.  

20 juni 2014 

Planning bouwfase 2014/2015  
In de vorige nieuwsbrief werd aangegeven dat de 
voorbereidingen zijn gestart voor de bouw van 
21 woningen. De voorbereidingen gaan voor-
spoedig en naar verwachting zal eind 2014/ be-
gin 2015 gestart worden met de bouw.  
 
Voor de realisatie van deze 21 woningen dienen 
12 woningen te worden gesloopt die nu door 
huurders van Ad Hoc Beheer bewoond zijn. Met 
deze bewoners is contact geweest en zullen de 
woningen uiterlijk medio augustus 2014 leeg 
opleveren. Aansluitend worden deze woningen 
afgesloten van gas, water en elektra en wordt de 
asbestinventarisatie uitgevoerd. Sloop van de 
woningen zal naar verwachting in okto-
ber/november plaatsvinden, na afgifte van de 
sloopvergunning.  
 
Eind 2014/begin 2015 zal dan gestart worden 
met de bouw van: 
• 9 sociale huurwoningen;  

hoek Javastraat/ Madoerastraat (grasveld). 
• 2 sociale huurwoningen;   

Timorstraat (gereserveerd t.b.v. WMO kandi-
daten fase 1 en 2) 

• 10 koopwoningen;  
Javastraat, Borneostraat  en Timorstraat.  
 

De verkoop van de woningen loopt voorspoedig. 
Op dit moment zijn 6 van de 10 woningen ver-
kocht en hebben zich nog een aantal geïnteres-
seerden gemeld. 

Herhuisvesting 
Maasvallei heeft begin dit jaar bekend gemaakt 
dat er voor de volgende bouwfases helaas 17 
huurders   gedwongen hun woning moeten verla-
ten. 
 
Inmiddels is iedereen benaderd voor een herhuis-
vestingstraject. Het resultaat hiervan is dat zes 
families bereid zijn om binnen Trichterveld te wil-
len verhuizen. Vijf van deze bewoners willen ver-
huizen naar een van de 9 nieuw te bouwen wonin-
gen op de hoek Madoerastraat/Javastraat.  
 
Met alle overige te herhuisvesten huurders zal 
Maasvallei in gesprek blijven voor een passende en 
adequate oplossing.  
 
Inloopmiddag 
Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie 
dan bent u maandag 7 juli a.s. tussen 15 en 17 
uur welkom in de Pitbungalow aan de Archipel-
straat 18 tijdens onze inloopmiddag. 

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in Maastricht via 
 www.wijkaanpakmaastricht.nl 
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