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O.A. IN DEZE NIEUWSBRIEF:

Aangepaste planning sloop fase 4

DE NIEUWE BUURTPOST, AANGEPASTE PLANNING VOOR DE SLOOP

LEES VERDER OP DE ACHTERKANT >

Zoals u in onze nieuwsbrief van juni 2018 kon lezen is gestart met de sloop van de woningen in fase 4 (gele 
woningen). De hekken rondom het sloopgebied zijn inmiddels geplaatst en met de asbestsanering wordt 
begin oktober gestart. De daadwerkelijke sloop volgt hier weer op. Er wordt gestart met de sanering en 
sloop van de woningen aan de Melchertstraat.  Het depot voor bouwafval is gepland op de hoek Titiastraat 
/ Warmoldstraat, binnen de hekken.
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Besluit college over alternatief plan 
actiegroep Van en voor de Wielewaalers
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft dinsdag 11 september besloten 
tot het stoppen van de gesprekken over een 
alternatief plan voor de ontwikkeling van de 
Wielewaal. De voorzitter van de Bewonersor-
ganisatie Wielewaal is hiervan door wethouder 
Kurvers persoonlijk op de hoogte gebracht.  

De nieuwe buurtpost, het Wielewaalhuis
Het is u vast al opgevallen. Aan de Eelk-
manstraat heeft gebiedsontwikkelaar BPD 
een tijdelijk buurthuis neergezet. Hier bent u 
altijd welkom om even te komen buurten, bij-
voorbeeld tijdens de koffieochtend of de bingo. 
Alles wat u in de buurtpost aan de Rollostraat 
deed, kunt u nu hier doen. 

We hopen dat dit buurthuis opnieuw uitgroeit 
tot de huiskamer van de Wielewaal. Het zou 
mooi zijn als we er met elkaar een echt Wie-
lewaalhuis van kunnen maken. Een plek waar 
jong en oud, bestaande bewoners en nieuw-
komers samen komen voor een praatje, een 
kopje koffie of thee, maar ook voor informatie 
over de ontwikkelingen, voor antwoorden op 
vragen en andere praktische zaken. Ideeën en 
suggesties zijn altijd welkom. Alleen zo groeit 
het buurthuis mee met alles wat voor bewo-
ners van een wijk belangrijk, leuk en nuttig is.

U bent met uw vragen van harte welkom 
in het infopunt aan de Rollostraat 53. 
Dit is geopend op maandag van 10.00-12.00 
uur en van woensdag van 14.00 – 16.00 uur. 
Uw vragen kunt u ook mailen aan 
wielewaal@woonstadrotterdam.nl. 
Bellen kan met 010 – 440 88 00, 
even vragen naar Joop Stobbe.
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KOMT U ZATERDAG 29 SEPTEMBER 
EEN KIJKJE NEMEN EN WAT MET 
ONS DRINKEN?

U BENT NATUURLIJK ALTIJD 
WELKOM OM EVEN LANGS TE KOMEN, 
MAAR GRAAG NODIGEN DE MENSEN 
VAN BPD U UIT OM EEN KIJKJE TE 
KOMEN NEMEN OP ZATERDAG 29 
SEPTEMBER VAN 10.00 TOT 11.30 
UUR. VANZELFSPREKEND STAAT 
ER KOFFIE, THEE EN WAT LEKKERS 
KLAAR! 

Later dit jaar volgt er nog een officiële ope-
ning van het Wielewaalhuis, u wordt daar 
natuurlijk te zijner tijd voor uitgenodigd.

Mocht u vragen hebben over de nieuwe 
buurtpost, dan kunt u contact opnemen met 
Karin van Wingerden van BPD via telefoon-
nummer 06- 24576262.

Tot 29 september!


