
 

 

 

Bouwtranche 12. 

De bouw van tranche 12 is bijna afgerond.  

De eerste woningen zijn inmiddels opgele-

verd aan de kopers.  

Door de Corona crisis is de oplevering van 

een deel van tranche 12 enigszins vertraagd.  

Medio mei 2020 zullen de laatste woningen 

worden opgeleverd. 

 

 

Bouwtranche 13 start. 

De bouw van deze laatste fase start medio 

april 2020, waarbij de oplevering gepland 

staat voor februari 2021. Deze 26 woningen 

worden gasloos gerealiseerd.  

Met de eerste boorpalen wordt na de Pasen 

gestart op de locatie waar de uitvoerderswo-

ning van Bam Wonen heeft gestaan aan de 

Sumatra-, Archipel-, Timorstraat.  

Een aantal dagen later wordt gestart met Bor-

neostraat, Timorstraat, Bali-/Archipelstraat en 

als laatste  Borneostraat (begin).  

 

 

Overlast.  

De bouw- en sloopactiviteiten in een herstruc-

tureringswijk als deze veroorzaken verkeers- 

geluids- en stofoverlast.  

De betrokken bedrijven proberen de overlast 

zo beperkt als mogelijk te houden. Heeft u 

hierover vragen of te melden meldt u zich dan 

tot Maasvallei. 

 

 

043 – 325 15 45van tranche 12  
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Met deze nieuwsbrief wil Maasvallei de inwoners van Trichterveld informeren over de laatste ontwikkelin-

gen in de wijk. Uiteraard kunt u ook altijd zelf contact opnemen met Maasvallei.   

We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar via de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief.  

 

 

 

Woningen Wonen Limburg Accent. 

Zodra bekend is waar geïnteresseerden zich 

kunnen melden voor vragen betreffende 

deze vrije sector huurwoningen, zullen wij u 

berichten. 

 

 

Algemene informatie huurwoning. 

De bewoners die een woning huren van 

Maasvallei, kunnen hun informatie, vraag, 

melding en reparatieverzoek delen aan de 

klantenservice. 

Dit kan telefonisch 043-3683737,  

via het klantportaal/formulier op de website 

van Maasvallei www.maasvallei.nl,  

schriftelijk of mondeling aan de balie 

van ons kantoor:   

Severenstraat 200 te Maastricht. 

 

 

Nog  één laatste bouwfase te gaan.  

De bouwperikelen van de laatste bouwtran-

che 13 zullen nog tot medio 2021 voortduren. 

Als dan de laatste verhuizingen zijn gebeurd , 

zal de wijk weer tot rust komen!  

Wij vertrouwen op uw geduld, begrip en  

medewerking in deze laatste fase.   

 

 

Woningstichting Maasvallei Maastricht 

Severenstraat 200, 6225 AH  Maastricht 

T 043 368 37 37, E info@maasvallei.nl, I www.maasvallei.nl 
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