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december 2020

Lusthofkwartier Deel 3.
We gaan van start!
Handtekeningen zijn gezet
Woonstad Rotterdam en Dura Vermeer hebben 8
december hun handtekening gezet onder de aanpak van
het Lusthofkwartier. We gaan vanaf 2021 de funderingen
herstellen van 198 woningen en 18 bedrijfsruimtes tussen de
Lusthofstraat en de Beneden Oostzeedijk. Daarnaast gaan we
ook de woningen renoveren. Deze mooie mijlpaal hebben we
in het klein en volgens de coronaregels gevierd. Het verslag
kun je hier teruglezen. www.woonstadrotterdam.nl/nieuws/
grote-aanpak-lusthofkwartier.
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Planning
De planning is nog niet helemaal klaar. We hebben wel al een
algemene planning. Die lees je hieronder.
•

Februari 2021

Opbouwen bouwplaats

•

Maart 2021

Start werk Oostzeedijk Beneden
85 en werken dan de hoek om
richting de Aegidiusstraat 200

•

April 2021

Start werk Adamshofstraat 86-120

•

Mei 2021

Onderzoeken aan de
binnenkant van de woningen
Lambertusstraat/Lusthofstraat

•

September/okt 2021

Start werk Oostzeedijk Beneden
79-83

•

Januari 2022

Start werk volgende fase. Nog niet
vastgesteld

Nieuwsbrief en website
We gaan in het voorjaar van 2021 aan het werk. We willen
iedereen informeren over de planning en de stappen die we
zetten. Dat doen we door middel van een digitale nieuwsbrief.
Je kunt je hiervoor inschrijven door een email te sturen naar
funderingenkralingen@woonstadrotterdam.nl.
Vermeld daarbij je:
naam;
e-mailadres;

•
•
•
•

straat;
huisnummer.

We gebruiken je e-mailadres alleen om je op de hoogte te
houden van het werk. Zo weet je bijvoorbeeld ruim op tijd
wanneer er geluidsoverlast zal zijn. Je kunt door Woonstad óf
Dura Vermeer gemaild worden over werk in de straat en in de
omgeving.

Website
Op onze website is een pagina waar al het werk op staat.
Daar komen de nieuwsberichten op die ook in de digitale
nieuwsbrief terug te vinden zijn. Dit kun je hier vinden.
www.woonstadrotterdam.nl/LusthofkwartierDeel3.

Overlast en vragen
Het kan gebeuren dat er tijdens het werk iets niet goed
gaat en je een klacht hebt. Deze kun je melden bij de
medewerkers van Dura Vermeer. Er is altijd iemand in
de bouwkeet aanwezig tijdens werkuren. Daarnaast kun
je ons bereiken met alle andere vragen op
funderingenkralingen@woonstadrotterdam.nl.

Feestdagen
We zijn blij dat we de wijk na lang wachten meer
duidelijkheid kunnen geven. We willen iedereen bedanken
voor het geduld. Namens ons hele team wensen wij iedereen
ondanks de coronamaatregelen fijne feestdagen toe.
Tot in het nieuwe jaar!

