
Oost-Sidelinge.
Zoals je misschien hebt gemerkt zijn de bewoners van 
onze vier complexen aan Oost-Sidelinge 17A-87D deze 
week aan het uitverhuizen. Daarna wordt gestart met de 
voorbereidingen voor de sloop. Dit heeft effect op jouw 
leefomgeving. Met deze brief vertellen we je wat er gaat 
gebeuren en wat je daarvan merkt. Vanaf 1 april 2022  
stopt de tijdelijke verhuur van de woningen en staan 
de gebouwen leeg.  

Sloop en nieuwbouw
Het gebouw en de woningen zijn verouderd, versleten en 
voldoen niet aan de eisen en verwachtingen die bij een goede 
en gezonde woning horen. We zijn de sloop en de nieuwbouw 
van de woningen aan het voorbereiden. Vanaf 1 april begint 
het sloopbedrijf met het voorbereiden van de sloop.  
We verwachten in mei 2022 meer informatie te hebben over 
het verdere verloop van het project.  

Hoelang staan de woningen leeg?
De erfgoedvereniging ‘Het Cuypersgenootschap’ wil de vier 
flatgebouwen behouden en is een rechtszaak tegen de sloop 
begonnen. In mei doet de rechtbank Rotterdam hier een 
uitspraak over. Op basis van deze uitspraak weten we of we 
kunnen slopen en wanneer we precies kunnen beginnen.
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Waar kan ik terecht met vragen of 
meldingen?
Voor vragen kun je tijdens kantooruren bellen naar 
Woonstad Rotterdam op 010 – 440 88 00. 
Of  stuur een e-mail naar info@woonstadrotterdam.nl. 

Mocht je een melding hebben voor de politie die niet 
spoedeisend is? Bel dan naar de politie op 0900 – 8844. 
Zij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Nieuwbouw
De oude woningen worden vervangen en er worden ongeveer 
170 nieuwe sociale huurwoningen terug gebouwd. De 
komende maanden wordt het ontwerp definitief gemaakt. 

Veiligheid en leefbaarheid
Totdat we kunnen slopen willen we dat de woningen leeg 
blijven, de woningen zijn beveiligd. Op de begane grond aan 
de voor en achterkant hebben we alle ramen en deuren dicht 
gemaakt met stalen platen. Daarnaast is er camerabewaking 
rondom het gebouw. 


