
Samen opruimen en fijne feestdagen!
Beste bewoners,

In deze nieuwsbrief lees je meer over de verhuizingen, nieuwe 
tijdelijke huurders, grofvuil en hebben we wat lekkers voor de 
feestdagen voor jullie.

Een nieuw huis voor 40 bewoners
De afgelopen paar maanden hebben we in totaal al 40 mensen 
verhuisd. Voor de laatste 19 mensen van Fase 1 hebben we nog 
18 maanden over dus dat gaat naar verwachting goed komen. 
Iedereen die nu verhuisd is woont met tevredenheid op zijn of 
haar nieuwe plek. Hiernaast zie je waar iedereen naartoe  
is verhuisd:

nieuwsbrief.
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Kralingen 25

Beverwaard 1

De Esch 1

Prinsenland 1

Ommoord 1

Crooswijk 2

Bloemhof 1

Feyenoord 1

Oosterflank 2

Capelle a/d IJssel 1

Pendrecht 2

Katendrecht 1

Oude Noorden 1



Spullen weg gooien? Bel 14010
Veel bewoners zijn aan het verhuizen en we merken dat er 
in gebouw op verschillende plekken meubelen en afval staat. 
Dat is niet de bedoeling. Bel 14010 om een grof vuil afspraak 
te maken. Zij komen dan de spullen ophalen. Zet de spullen 
niet zomaar in het gebouw of voor de deur bij de containers. 
Dat mag niet van de brandweer en het zorgt ook voor een 
onprettige sfeer. Plan je afspraak op tijd, want het kan twee 
weken duren voordat het wordt opgehaald.

Opruimdag
Om het wonen fijn en gezellig te houden organiseren we  
op donderdag 23 december een opruimdag. We zetten  
op 23 december om 08:00 deze container neer op het 
achterterrein. Vrijdagochtend 24 december wordt deze 
dan weer opgehaald. Je kunt in deze container je spullen 
weggooien die je niet wilt meenemen naar je nieuwe woning.

Nieuwe bewoners van Ad Hoc
Jullie zullen gemerkt hebben dat er nieuwe buren zijn.  
Zij wonen tijdelijk in het gebouw tot aan de sloop. Deze 
huurders huren via Ad Hoc. Zo worden lege woningen niet 
gekraakt en blijft het gebouw leefbaar. Mocht je vragen of 
klachten hebben dan kun je bellen met Ad Hoc op  
010 404 94 55 (bereikbaar tussen 09:00 - 12:00). je kunt ook 
een email sturen naar rotterdam@adhocbeheer.nl.

Reparaties
Het duurt nog een paar jaar voordat iedereen verhuisd is.  
We vinden het belangrijk dat iedereen tot die tijd prettig
kan blijven wonen. De reparaties blijven gewoon doorgaan.  
Is er iets kapot? Geef dat dan vooral aan ons door via
www.woonstadrotterdam.nl. We pakken dat dan zo snel 
mogelijk aan.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief
nog vragen? Stuur een email naar
leckestoep@woonstadrotterdam.nl of bel naar
010 440 88 00 en vraag naar Rachel van Dijk,
Melanie van Loon of Corina Busker.
Team Gerdesia-Midden

Fijne feestdagen!
Na de opruimdag staan de feestdagen weer voor de deur. 
Daarom zit bij deze nieuwsbrief namens ons allemaal wat 
lekkers. Neem ook het in het nieuwe jaar vooral contact 
met ons op als je een vraagt hebt. 


