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Oost Boswinkel
In onderstaande nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen in Oost-Boswinkel.

Huurcontracten
Inmiddels zijn alle huurcontracten voor de woningen en garages opgezegd door Ons Huis. Voor alle huurders van 
Fase I geldt dat zij uiterlijk 30 september 2022 de woning moeten verlaten. De huurders van Fase II hebben nog 
de tijd tot en met 31 december 2022. Vanaf 1 april 2022 worden de tijdelijke huurcontracten van huurders uit Fase 
I omgezet naar een bruikleenovereenkomst. Vanaf 1 juli geldt dit ook voor Fase II. Dit betekent dat VPS vanaf dat 
moment deze woningen beheert. VPS is dan uw eerste aanspreekpunt bij vragen.
De woningen van huurders met een huurcontract voor onbepaalde tijd bij Ons Huis, blijven gewoon in het beheer 
van Ons Huis. 

Asbestinventarisaties
In december zijn we gestart met de asbestinventarisaties in alle woningen in Fase I. Hierbij wordt op meerdere 
plekken in de woning een monster genomen om te controleren of er asbest aanwezig is. Dan maakt Ons Huis een 
plan voor het veilig verwijderen van het asbest tijdens de sloop. De inventarisatie levert géén gevaar op voor de 
bewoners. We verwachten uiterlijk in april klaar te zijn met de asbestinventarisaties voor Fase II.

Bestemmingsplanprocedure
Op dit moment zitten we in de bestemmingsplanprocedure. Voor de nieuwbouw van Oost-Boswinkel moet het 
bestemmingsplan op kleine punten gewijzigd worden door de gemeente. Dit is vooral administratief werk. Deze 
procedure moet na de zomervakantie afgerond zijn.

Voorbereiding sloop, infrastructuur en nieuwbouw
De afdeling Vastgoed van Ons Huis onderzoekt op dit moment welke bedrijven de sloop mogen gaan uitvoeren. 
Buro Arcadis maakt, in opdracht van de gemeente en Ons Huis, de tekeningen voor de infrastructuur. Hierbij valt te 
denken aan wegen, voetpaden, leidingen, openbare verlichting en parkeerplaatsen. Ook wordt er al gekeken naar 
partijen voor het realiseren van de nieuwbouw. 

Planning
Op dit moment lopen we op schema. Er gebeurt veel achter de schermen. Aan de buitenkant wordt dit pas 
zichtbaar als de sloop van Fase I begint. 

 Wanneer? Wat?
 Januari – Augustus 2022 Bestemmingsplanprocedure
 Oktober 2022 Start sloop Fase I
 Januari 2023 Start sloop Fase II
 Februari 2023 Start bouwrijp maken 
 Juni 2023 Start bouw eerste woningen
 Medio 2024 Oplevering eerste woningen

Leefbaarheid in de wijk
De komende maanden verhuizen álle bewoners van Boswinkel. Het gaat om honderden verhuizingen. We 
verwachten dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zelf zijn afval en inboedel opruimt, verhuist of afvoert. 
Gaat er tijdens de verhuizing iets kapot in bijvoorbeeld de portiek? Dat kan gebeuren, maar geef het even door aan 
Ons Huis via 053 48 48 900. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het ook dit laatste jaar leefbaar blijft in de wijk.
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Even voorstellen 

Projectmedewerker 
Ik ben Michelle Meijer en regel sinds vorig jaar de 
bewonerszaken rondom de sloop en nieuwbouw in Boswinkel. 
Ik doe de huisbezoeken, woonwensengesprekken en ben het 
eerste aanspreekpunt voor de vaste huurders en terugkeerders. 
De meeste oorspronkelijke bewoners van Boswinkel die er nu 
nog wonen zullen inmiddels weten wie ik ben. 

Iedere maandagmiddag van 14.00 – 15.00 uur is er een 
inloopuur aan de Groningenstraat 80. U bent daar welkom 
met al uw vragen rondom de sloop en nieuwbouw van Oost-
Boswinkel, maar ook als u gewoon even een praatje wilt maken 
natuurlijk! U kunt ook contact met mij opnemen via
m.meijer@onshuis.com of 053 48 48 966.
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Woonconsulent
Ik ben Dennis Baaijens en ben sinds januari 2022 de nieuwe 
woonconsulent van Ons Huis voor o.a. Boswinkel. 
Ik ga mij met name bezighouden met de sociale problematiek. Als 
er vragen zijn kom gerust op de lijn. U kunt contact opnemen via 
d.baaijens@onshuis.com 


