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In deze nieuwsbrief lees je meer over de verhuizingen, 
nieuwe tijdelijke huurders, het bewonersonderzoek  
en grofvuil.

Nieuwbouw
We hadden gehoopt je deze zomer iets meer te kunnen 
vertellen over onze plannen met de nieuwbouw. Helaas 
is er vertraging. Zodra we meer informatie hebben, delen 
we die met jullie.

Een nieuw huis voor 51 huishoudens  
Het afgelopen jaar hebben 51 buren een andere woning 
gevonden. Voor de negen huishoudens die nog zoeken 
naar een nieuwe passende woning is er nog een half jaar 
de tijd om een nieuwe woning te vinden. Iedereen die 
nu verhuisd is, woont met tevredenheid op zijn of haar 
nieuwe plek. 

Hiernaast zie je een overzicht van de wijken waar de  
51 huishoudens naartoe zijn verhuisd. Zoals je kunt zien, 
hebben de meeste oud-bewoners (33) in Kralingen een 
nieuwe woning gevonden.

Het laatste nieuws Gerdesiaweg,  
Van de Lecke- en Marinus van der Stoepstraat.

Kralingen: 33

Feyenoord: 1

Prinsenland: 1

De Esch: 1

Pendrecht: 2

Crooswijk: 2

Bloemhof: 1

Witte Dorp: 1

Beverwaard: 1

Katendrecht: 1

Oosterflank: 3

Capelle  
a/d IJssel: 1

Struisenburg: 1

Ommoord: 1

Oude Noorden: 1

Overzicht van wijken 
waarnaar de 51 huishoudens 
in 2022 zijn verhuisd.



Toekomstige verhuizingen
De meeste bewoners hebben een fijne nieuwe plek 
gevonden met behulp van bewonersbegeleiders  
Rachel en Corina. Zij zijn nog bezig met een aantal 
bewoners, waarvan een groot deel grote gezinnen 
zijn. Dat betekent dat we kleine huishoudens tot drie 
personen uit fase 2 al kunnen gaan bemiddelen naar 
een nieuwe woning. Dat is niet verplicht. Vind je het 
fijn om eerder dan gepland te verhuizen? Mail dan naar 
leckestoep@woonstadrotterdam.nl. Rachel of Corina 
neemt contact met je op voor een gesprek om je 
woonwensen door te geven.  

Ervaringen
Nel ten Bode (onderzoeker) is een uitgebreid  
onderzoek voor ons aan het doen, zodat wij onze 
communicatie en informatie kunnen verbeteren.  
Zij is in gesprek met bijna alle verhuisde bewoners om  
te horen hoe zij het hele proces hebben ervaren. 
In mei hebben jullie een nieuwsbrief ontvangen met de 
eerste uitkomsten. Heb je die gemist, maar wil je de 
nieuwsbrief nog ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 
leckestoep@woonstadrotterdam.nl. 

Spullen weggooien?
Veel bewoners zijn aan het verhuizen en we merken dat 
er in het gebouw op verschillende plekken meubels en 
afval staan. Dat is niet de bedoeling. Je kunt grofvuil 
gratis inleveren bij een milieupark in de buurt. Lukt dat 
niet? Maak dan een afspraak met de gemeente om het 
grofvuil te komen ophalen. 

Een afspraak met de gemeente maak je online via hun 
website of bel naar 14010. Zet de spullen niet zomaar 
in het gebouw of voor de deur bij de containers. Doe 
je dit wel, dan is er meer kans op brand. Ook zorg je 
ervoor dat de oud-buren tussen de troep wonen. Plan je 
afspraak op tijd, want het kan twee weken duren voordat 
je grofvuil wordt opgehaald.

Nieuwe bewoners van Ad Hoc
Je hebt gemerkt dat er nieuwe buren zijn. Zij wonen 
tijdelijk in het gebouw tot aan de sloop. Deze huurders 
huren via Ad Hoc. Zo worden lege woningen niet gekraakt 
en blijft het gebouw leefbaar. Mocht je vragen of klachten 
hebben dan kun je bellen met Ad Hoc op  
010 404 94 55 (bereikbaar tussen 09:00 - 12:00 uur).  
Je kunt ook e-mailen naar rotterdam@adhocbeheer.nl.

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.

Fijne zomer!
Iedereen een fijne zomervakantie gewenst!  

Vragen?
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? 
Mail dan naar leckestoep@woonstadrotterdam.nl of 
bel naar 010 440 88 00 en vraag naar Rachel van Dijk, 
Melanie van Loon of Corina Busker. 


