Kom naar de inloopbijeenkomst.
Op donderdag 14 april in de Bouldergym (Oostzijde 381 Zaandam). Van 16:00 tot 18:00 en van 19:00 tot 20:30.

Donderdag 14 april organiseert Rochdale weer inloopbijeenkomsten voor de vernieuwing
van de Hondemanstraat. We laten dan zien wat het voorlopig plan is voor de nieuwbouw.
U kunt dan ook vragen stellen over de plannen voor de buurt.
Het voorlopig plan
Rochdale is nog bezig met het plan voor de Hondemanstraat. We laten nu het voorlopig
plan zien. Daar willen we graag met de buurt over praten.
•

110 nieuwe sociale huurwoningen
In de Boere Jonkerbuurt komen 110 sociale huurwoningen. Het gaat vooral om
appartementen met twee of drie kamers en enkele eengezinswoningen.

•

Met rode en schuine daken
De nieuwe woningen krijgen rode, schuine daken. Ze lijken dus op de oude
woningen. Ze zijn wel op veel plekken één verdieping hoger. Zo kunnen er meer
mensen wonen.

•	Een grote tuin in het midden
Nu liggen er tussen de woningen nog privé tuintjes. Op die plek komt een
gedeelde tuin. Daar omheen komen kleine tuintjes voor bewoners.
•	Genoeg parkeerplekken voor de bewoners
Onder het binnenterrein komt een parkeergarage. Zo zijn er genoeg parkeerplekken voor de mensen die er komen te wonen.

Vragen over het project?
Neem voor meer
informatie over het
project contact op met Bas
Boonzaaijer via e-mail:
bboonzaaijer@rochdale.nl.

Voor onze huurders
Misschien terug in de buurt
Veel bewoners vragen of ze straks weer in de Boere Jonkerbuurt kunnen gaan wonen. Rochdale wil
huurders daar zo veel mogelijk bij helpen. Dat staat in het sociaal plan. We kunnen helaas nog niets
beloven. We weten namelijk nog niet wat voor woningen en hoeveel woningen er komen.
Kies een goede vervangende woning
Woont u in de buurt dan is het belangrijk om op tijd een goede vervangende woning te zoeken. We
weten namelijk pas na de zomer hoeveel woningen er in de buurt komen. Het bouwen van de nieuwe woningen kost bovendien zeker drie jaar.
Herhuisvesting begonnen op 21 maart
Rochdale heeft samen met bewoners uit de projectcommissie een sociaal plan opgesteld voor de
huurders. De bewoners hebben positief op dit plan gereageerd en het plan is op maandag 21 maart
gestart. Dat betekent dat bewoners op zoek kunnen naar een vervangende woning.
Voorrang bij woning zoeken
Het Sociaal Plan zorgt ervoor dat bewoners stadsvernieuwingsurgentie krijgen. Dat betekent dat ze
voorrang hebben bij het zoeken naar een vervangende woning.
Meer informatie:
Vervangende woning voor huurders Rochdale
Neem voor meer informatie over een vervangende woning en WoningNet contact op met
bewonersbegeleider.
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