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In deze nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van het

De reden voor de vertraging is dat het nog niet duidelijk

sociaal plan, het woonprogramma, de peildatum en de

hoeveel woningen we in de middeldure huur en markthuur

huisbezoeken.

kunnen bouwen. Het aantal sociale huurwoningen staat wel
vast. De gemeente en Eigen Haard doen er alles aan om snel

Sociaal plan

een definitief woonprogramma te hebben. De volgende stap is

Het sociaal plan is rond. Tijdens ons laatste overleg met

dan de aanvraag van de peildatum. Deze verwachten we in het

HBO Argus en !Woon hebben we overeenstemming bereikt.

2e kwartaal van 2018.

Op woensdag 31 januari ondertekenen alle partijen het plan en

Huisbezoeken

dan is het sociaal plan definitief.

Binnenkort ontvangt u een brief met aankondiging van een

Woonprogramma en peildatum

huisbezoek. Ilse van Wijk, uw bewonersbegeleider, komt dan

Het was de bedoeling om in januari 2018 een peildatum te heb-

langs ter voorbereiding op de aanstaande peildatum. Op die

ben. Helaas gaat dat weer niet lukken. Ook wij vinden dat heel

manier bereiden we zo veel mogelijk voor om direct te kunnen

vervelend. We hadden echt gehoopt dat we onze afspraak na

starten met de herhuisvesting zodra de peildatum definitief is.

konden komen en dat u nu stadsvernieuwingsurgent bent.
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