
Sloop- en nieuwbouw. 
Beste bewoners,

Er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat we een 
nieuwsbrief stuurde. In deze nieuwsbrief lees je wat er is 
gebeurd. We stellen ook graag Nel ten Bode aan je voor. Zij 
gaat de komende jaren regelmatig in gesprek met bewoners. 
Ze onderzoekt hoe bewoners de verhuizing ervaren. 

Verhuizen is begonnen
We hebben iedereen gevraagd om door te geven in welke 
periode ze willen verhuizen. 

nieuwsbrief.
september 2021

Planning Periode Wie wil wanneer verhuizen

Fase 1 Tussen 1 augustus 2021 en 31 januari 2023 57 bewoners willen verhuizen in Fase 1

Fase 2 Tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2024 52 bewoners willen verhuizenin fase 2



Waar verhuizen mensen naartoe?
19 mensen hebben een nieuw huis geaccepteerd. Al deze 
mensen gaan dus verhuizen naar de wijk waar ze graag willen 
wonen. Hieronder een overzicht tot nu toe.  

Een woning is leeg, wat nu?
De woningen die leeg komen laten we niet leeg staan.  
Zo blijft het gebouw levendig en blijven krakers buiten  
de deur. We verhuren via Ad Hoc verhuur. Zij verhuren de 
woningen tijdelijk aan nieuwe huurders die ook snel kunnen 
verhuizen als we over 2 jaar gaan beginnen met slopen.

Woonwensen doorgeven
Alle bewoners die willen verhuizen hebben een gesprek gehad 
over waar ze willen wonen. Samen gaan we zorgen dat we 
zoveel mogelijk aan die wensen kunnen voldoen. De bewoners 
van Fase 2 krijgen eind 2022 een uitnodiging voor dit gesprek.

Nel ten Boden
We hebben leuk nieuws! Nel ten Boden is 
bewonersonderzoeker en wil graag met iedereen in gesprek. 
Zij is onafhankelijk en gaat met bewoners praten over hoe 
het wonen is en hoe het verhuizen gaat. Zij schrijft de 
samenvatting van haar gesprekken met bewoners op en geeft 
ons als Woonstad advies over hoe wij alle bewoners nog beter 
kunnen helpen. Nel schrijft ook regelmatig een nieuwsbrief 
naar alle bewoners om te vertellen over wat ze hoort en ziet.  

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.  

Nieuwbouw 
We zijn op dit moment ook bezig met de nieuwbouw.  
We moeten binnenkort een architect gaan zoeken.  
Deze maakt een ontwerp voor de nieuwe gebouwen.  
We verwachten dat we je voor de zomervakantie in 2022  
de tekeningen kunnen laten zien van de nieuwbouw en  
waar welke woningen komen. 

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

Kralingen 11

Zuid 3

De Esch 1

Ommoord 1

Oosterflank 1

Crooswijk 2


