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Met deze nieuwsbrief wil Maasvallei alle inwoners van Trichterveld informeren over de laatste
ontwikkelingen in de wijk.
wijk. Uiteraard kunt u ook altijd zelf contact opnemen met Maasvallei.
We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar via de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief.
Bouwfase tranche 7

Stand van zaken herhuisvesting

De bouw van 10 sociale huurwoningen en
8 koopwoningen voor de volgende bouwfase is
gestart. Hier worden 4 bungalows (huur)
gerealiseerd aan de Archipelstraat en
Bataviaplantsoen, 6 huurwoningen van het
nieuwe type aan de Timorstraat/Balistraat en
tegelijkertijd worden in de Timorstraat,
Archipelstraat- en Borneostraat 8 koopwoningen
gebouwd.

Begin 2014 heeft Maasvallei aangekondigd dat
het voor de voortgang van de vernieuwing van
Trichterveld nodig was dat in twee aangewezen
gebieden totaal 17 bewoners / huishoudens
gepland zouden moeten verhuizen.
Momenteel is er met alle 17 een definitieve
overeenkomst voor een vervangende woning, al
dan niet binnen Trichterveld. Een deel van deze
bewoners is reeds verhuisd en het resterende
deel gaat dit jaar verhuizen.

Volgende sloopfase
loopfase tranche 8
Op diverse plekken in de wijk zijn eind 2015
22 woningen gesloopt. Medio januari 2016 zijn
de eerstvolgende 14 woningen leeggekomen.
Deze worden momenteel afgekoppeld van gas,
water en elektraleidingen. Hierna volgt een
asbestinventarisatie.
Naar verwachting zullen deze woningen eind
februari worden gesaneerd en gesloopt.

Wijziging spreekuur
Het wekelijks spreekuur is aangepast. Dit wordt
vanaf 13 januari eenmaal in de twee weken
gehouden, uitgezonderd de carnavalsweek.
Het spreekuur vindt plaats op woensdag van de
even weken in het buurtcentrum Mariaberg aan
de Anjelierenstraat. De eerstvolgende
spreekuren van 10.30-12.00u. zijn gepland op:
24 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april a.s.

Clustergewijze afbouw
In de informatiebijeenkomst van 20 oktober j.l. is
al aangeven dat Maasvallei nadenkt over het
vervolg van de plannen vanaf 2017.
De denkrichting is dat steeds complete
(deel)gebieden binnen Trichterveld kunnen
worden afgerond. Dat heeft als voordeel dat er
zo weinig mogelijk bouwoverlast is, de
leefbaarheid het beste kan worden
gegarandeerd en de voortgang van de
vernieuwing op schema blijft. Tevens geeft dit
duidelijkheid over welke gebieden in welke
periode worden aangepakt.

Informatiebijeenkomst
Om u te informeren over de voortgang van de
plannen en met name over wanneer welke
gebieden aan bod komen, nodigen wij u graag
uit voor een informatiebijeenkomst op
dinsdag 16 februari 2016, om 19.00 uur in het
buurtcentrum Mariaberg aan de Anjelierenstraat.
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