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Werk aan de Tarwebuurt.
In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar de woningen 
in de Tarwebuurt. In verschillende straten zijn we in een 
aantal van de 159 woningen naar binnen geweest. Daaruit 
blijkt dat er verschillende problemen met de woningen 
zijn. Deze moeten de komende jaren worden opgelost. 
Hieronder lees je meer.

Resultaat onderzoek
We hebben een aantal woningen in de buurt onderzocht. 
Dit onderzoek geeft een beeld van de kwaliteit van de 
verschillende soorten woningen. Zo zijn er bijvoorbeeld 
verzakkingen en is de gevelbeplating in slechte staat.  
De komende tijd willen we met iedereen die deze  
nieuwsbrief krijgt in gesprek. Dit gesprek gaat over de 
resultaten van het onderzoek.

Bijeenkomst
Op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur organiseren we een 
online bijeenkomst. Hier vertellen we over wat er uit de 
onderzoeken is gekomen en gaan we met elkaar in gesprek. 
We praten dan over welke problemen er met de woningen zijn 
en of bewoners dit herkennen. Wil je bij de bijeenskomst zijn? 
Stuur een email naar tarwebuurt@woonstadrotterdam.nl.  
Je krijgt dan van ons tijdig uitleg over hoe je kunt inloggen 
voor de bijeenkomst. 

Woonstad komt naar je toe 
Op woensdag 13 oktober zijn we vanaf 14.00 uur ook in 
persoon in de buurt. De locatie laten we nog weten per brief. 
Iedereen kan een kop koffie of thee met wat lekkers komen 
halen. Ook kunnen alle bewoners met ons in gesprek.



Bewonerscommissie
We willen de komende jaren aan de slag in de wijk. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat we dat samen doen met 
bewoners. We zoeken mensen die zich willen verenigen in een 
bewonerscommissie. Met een bewonerscommissie hebben 
bewoners meer rechten en inspraak over de toekomst van 
de buurt. De bewonerscommissie kan ook samen met ons 
een onafhankelijk adviseur inschakelen om te helpen met de 
organisatie van de commissie. Bewoners hoeven dus niet alles 
zelf te doen. Geïnteresseerd? Geef je op door een email te 
sturen naar tarwebuurt@woonstadrotterdam.nl.  

Wil je meer weten over de bewonerscommissie? 
Kijk op www.woonstadrotterdam.nl/bewonersgroepen

Website en meer informatie
Op www.woonstadrotterdam.nl/tarwebuurt komt in 
de toekomst ook alle informatie te staan.

We hopen je graag op dinsdag 5 oktober online te zien!
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