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Het laatste nieuws over Welschen 2.
Door de coronamaatregelen hebben we onze service 
moeten aanpassen. Ondanks dat er achter de schermen 
hard wordt gewerkt, heb je ons misschien minder gezien 
en gehoord. Het spreekuur gaat voorlopig niet door. 
Daarom delen we graag het laatste nieuws met je in 
deze nieuwsbrief. 

Voorbereidingen voor de verbouwing
In september start de verbouwing van fase 1, dit zijn de 
woningen van de Patijnstraat 21 tot en met 40. In de zomer 
starten alvast voorbereidingen voor de verbouwing. Je kunt 
dus al aannemers met busjes door de wijk zien rijden. 
In de volgende nieuwsbrief kunnen we je meer vertellen 
over de verbouwplannen. Dan lees je wat er gaat gebeuren 
en wanneer dit gaat gebeuren.

Veilig werken
Voor jouw veiligheid en die van ons houden we ons tijdens 
het werk aan de coronamaatregelen. We geven geen hand en 
houden 1,5 meter afstand. Een bezichtiging van een woning 
en het tekenen van een nieuwe huurcontract gaat iets anders 
dan je gewend bent. Samen houden we het veilig en kan het 
werk toch doorgaan. 

Een nieuwe woning voor veel buren
Veel van je buren in de Patijnstraat hebben een nieuwe
woning gevonden in Overschie, maar ook in andere wijken.
Ook vinden bewoners zelf een nieuwe woning op de website 
van Woonnet Rijnmond.  Door de urgentie die bewoners 
krijgen, kun je kiezen uit het woningaanbod van alle 
woningcorporaties in regio Rotterdam. Sommige bewoners 
vinden met onze persoonlijke hulp een nieuwe woning. 



Planning van fase 3 en fase 4 bekend
De voorlopige planning voor fase 3 en fase 4 is bekend. Op 
het kaartje zie je welke woningen in fase 3 en fase 4 vallen. 

Fase 3
Fase 3: Van Noortwijckstraat 201 tot en met 239. 
In 2021 start de herhuisvesting van fase 3. De uitnodiging 
voor het woonwensgesprek krijgen bewoners aan het einde 
van dit jaar. 

Fase 4
Fase 4: Van Adrichemweg 2 tot en met 40. 
In 2022 start de herhuisvesting van fase 4. De uitnodigingen 
voor het woonwensgesprek krijgen bewoners aan het einde 
van het jaar 2021.

De kans is klein, maar het kan gebeuren dat de planning voor 
fase 3 en 4 nog verandert. Houd daarmee rekening. Natuurlijk 
houden we je op de hoogte. 

Denk aan elkaar
Door de coronamaatregelen is iedereen veel thuis en dat 
merk je. Je hoort misschien meer geluid dan dat je gewend 
bent, bijvoorbeeld van kinderen of huisdieren. Wees aardig 
voor elkaar en toon begrip. We moeten dit samen doen. 

We blijven bereikbaar
Het spreekuur gaat voorlopig niet door. We laten je snel 
weten wanneer we weer opstarten. Af en toe zijn we in 
de wijk. En als je ons tegenkomt kan je natuurlijk altijd een 
praatje met ons maken. Natuurlijk kun je met vragen ook 
telefonisch bij ons terecht. Bel ons via 010 – 440 88 00 en 
laat een terugbelverzoek achter voor Marianne Walbeek.
Of stuur een mail naar Welschen2@woonstadrotterdam.nl. 
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