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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.
nieuwsbrief.
Start bouw 20 woningen
Met de nieuwbouw Trichterveld wordt dit jaar nog gestart.
Op 11 december aanstaande start aannemer Bam Woningbouw met het boren van de funderingspalen van alle 20
huur- en koopwoningen. Deze werkzaamheden komen gereed voor 19 december aanstaande.
In de week van de Kerstmis en van het Nieuwjaar ligt de
bouw stil. De aannemer pakt de bouwwerkzaamheden weer
op in de eerste week van het nieuwe jaar.
De verwachte opleveringsdatum is medio 2015.

Herhuisvesting
Inmiddels heeft Maasvallei overeenstemming bereikt met 7
herstructureringskandidaten voor een nieuwe woning in,
maar ook buiten, Trichterveld.
Met de overige herhuisvestingskandidaten blijft Maasvallei in
gesprek.

Communicatie
Belangrijk aandachtspunt voor de vernieuwing van Trichterveld is en blijft communicatie. Maasvallei begrijpt de gevoeligheden die de planwijzigingen met zich meebrengen en
probeert onder andere door goed te communiceren met de
bewoners, de buurtbelangenvereniging Trichterveld, het
buurtplatform Mariaberg en de gemeente een positieve
samenwerking na te streven. Tijdens de meest recente bijeenkomst op 18 november, bleek nog maar eens hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te blijven en elkaars
belangen te delen. Maasvallei zal daarom extra aandacht
blijven geven aan een duidelijke en regelmatige communicatie naar alle betrokkenen in en bij Trichterveld. Er zijn al
meerdere communicatiemomenten, zoals de nieuwsbrief
(vier keer per jaar), de bewonersbijeenkomsten (twee keer
per jaar) en het inloopspreekuur.

Verder zal Maasvallei in gesprek blijven met de belangenverenigingen in de wijk, zoals is vastgelegd in het amendement.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Hier
vindt u bijvoorbeeld een link naar een uitgebreid artikel
over Trichterveld uit het magazine Wonen en Leven.

Spreekuur
Het wekelijks spreekuur wordt elke woensdag gehouden
van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Pitbungalow aan de Archipelstraat 18. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor meer
informatie. Een medewerker van Maasvallei zal u te woord
staan.
Op woensdag 24 en 31 december a.s. is géén spreekuur.

Kantoor Maasvallei gesloten
Tijdens de feestdagen is ons kantoor van Maasvallei gesloten op 25 en 26 december 2014 en 1 januari 2015 evenals
de eerste werkdag op 2 januari 2015.
Voor spoedeisende zaken kunt u altijd terecht via ons servicenummer 043 362 62 53.

Wij wensen u fijne feestdagen en
een voorspoedig nieuwjaar.

Woningstichting Maasvallei Maastricht
Severenstraat 200, 6225 AH Maastricht
T 043 368 37 37, E info@maasvallei.nl
I www.maasvallei.nl
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in Maastricht via
www.wijkaanpakmaastricht.nl

