Nieuwsbrief 4
Oost Boswinkel
Het voorlopig ontwerp voor Oost Boswinkel is af! Afgelopen dinsdag werd het ontwerp gepresenteerd
tijdens een drukbezochte bijeenkomst in verzorgingstehuis de Cromhoff.
MUST Stedebouw gaf een presentatie waarin het ontwerp werd uitgelegd. Ze lieten zien dat de
woningen van baksteen worden met warme kleuren als rood, bruin en oranje. Waardevolle bomen
worden zoveel mogelijk behouden. En elke woning krijgt een stoepje of een voortuin met een groene
haag. Er stond ook een maquette van de nieuwe buurt. Buurtbewoners kregen op deze manier een goed
beeld hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien.
Na de presentaties konden buurtbewoners reageren, napraten en hun laatste vragen stellen. De reacties
waren positief. Mensen waren blij met de verschillende soorten woningen en het vele groen. En dat er
voldoende parkeerplekken zijn. Wij gaan nu aan de slag met dit ontwerp, zodat Oost Boswinkel straks
een leefbare, groene en toekomstbestendige wijk wordt waar mensen met veel plezier wonen!

Wij blijven u informeren over het proces dit jaar en de komende jaren. Dit doen wij vooral
via digitale nieuwsbrieven. Ook betrekken wij u bij de ontwikkeling van de woningen. Dit
zal pas in de tweede helft van 2019 zijn. Wij denken op dit moment na op welke manier
wij dit willen doen.
Naast de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte tijdens bijeenkomsten. Iedere 3-4
maanden nodigen wij u hiervoor uit. Tijdens deze ontmoetingen met elkaar kunnen we
details bespreken en vragen beantwoorden. De 1e bijeenkomst zal in september zijn.
Spreekuur Heeft u vragen? Kom dan langs tijdens het spreekuur 		
in ons wijkkantoor. U bent op maandag en woensdag van 9.00 uur 		
tot 11.00 uur van harte welkom aan de Groningenstraat 80.
Hier kunt u ook de maquette van de nieuwe wijk bekijken.

Oost Boswinkel
Beeldkwaliteit
De buurt wordt groen. Zoveel mogelijk bestaande waardevolle bomen blijven behouden. De uitstraling
van de woonstraten sluit aan bij de Woonplaats. In de woonstraten worden parkeerplekken afgewisseld
met bomen. De binnenhoven zijn groen met ruimte voor speelplekken en waterberging. Hier komen ook
parkeerplekken. De woningen worden van baksteen met warme kleuren zoals rood, bruin en oranje. De
kop van de woningen krijgen een bijzondere uitstraling. Bijvoorbeeld door grote ramen of een voordeur.
Iedere woning krijgt een stoepje of een voortuin met een groene haag. De achtertuinen krijgen ook een
groene, hoge haag. Of een gemetselde muur. De extra parkzone wordt ingericht met gras en mooie grote
bomen.

Planning
2018 / begin 2019
Ons Huis, de gemeente en Must gaan in de komende 8 maanden alle details van het voorlopig
stedenbouwkundig ontwerp uitwerken. Waar komt nu precies de voordeur van iedere woning, hoe gaan
we de tuinen afschermen, wat gaat het allemaal kosten etc. Als we dat allemaal weten, hebben we een
definitief stedenbouwkundig plan.
Dit plan bespreken we met de bewonerscommissie en de wijkraad bewonersteam Boswinkel.
Uiteindelijk bespreken we dit plan ook in het college van B&W en presenteren we het in de
Raadscommissie West.
Als iedereen akkoord is, ondertekenen Ons Huis en de gemeente een realisatieovereenkomst (ROK).
Daarna starten we de aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan.
2019 en 2020
Ons Huis is bezig met de voorbereiding en ontwikkeling van de nieuwe woningen. Ook zijn we druk met
het maken van het sloopplan en het aanvragen van alle vergunningen. Samen met de gemeente kijken
we naar de herinrichting van de openbare ruimte en maken we daar een plan voor.
2021
Start sloop fase 1 en daarna fase 2.
2022 en 2024
Start nieuwbouw. De 1e woningen worden in 2023 opgeleverd.
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