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In dit nummer
Hoe ervaart u de werkzaamheden?
Groot onderhoud gestart
Voortgang werkzaamheden
Bent u woningeigenaar en wilt u
graag meeliften?
Inrichting openbare ruimte

De groot onderhoudswerkzaamheden aan de Kwartellaan en het Mezenpad zijn gestart.

We verwachten medio
september klaar te zijn
met het groot
onderhoud aan de
huurwoningen.

Hoe ervaart u de werkzaamheden?
‘Ik ben erg blij met deze werkzaamheden. De woningen
knappen er echt van op! De opknapbeurt geeft veel beweging
in de straat. Dat is soms best lastig, maar ook wel gezellig’.
‘Ik zag best op tegen het verwijderen van de asbest. Maar dit is
erg zorgvuldig verwijderd. Mijn woning is nu asbestvrij en ze
hebben alles netjes achtergelaten’. Aldus enkele bewoners.

Groot onderhoud gestart
Begin mei zijn we gestart met de eerste werkzaamheden in het kader
van de herstructurering van de Vogelbuurt/Biezenakker, namelijk de
groot onderhoudswerkzaamheden aan de woningen in de Kwartellaan
en het Mezenpad. Vastbouw is gestart met werkzaamheden aan
Kwartellaan 98. Inmiddels is aan de helft van de 51 huurwoningen
groot onderhoud uitgevoerd. We verwachten dat medio september
alle huurwoningen in de Kwartellaan en het Mezenpad gereed zijn.
Woningeigenaren doen ook mee
Nu de eerste resultaten zichtbaar zijn, hebben verschillende
woningeigenaren zich aangemeld om één of meerdere onderdelen
van de groot onderhoudswerkzaamheden aan hun woning uit te laten
voeren. We gaan hiermee aan de slag als de huurwoningen gereed
zijn. Naar verwachting is dit medio september.
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De werkzaamheden aan de Kwartellaan
en het Mezenpad zijn in volle gang.

Voortgang werkzaamheden
Alle huurwoningen krijgen nieuwe kunststof kozijnen met
isolerende beglazing. De spouwisolatie wordt nagekeken en daar
waar geen isolatie meer aanwezig is, wordt de spouw nagevuld. Op
zolder brengen we dakisolatie aan de binnenzijde aan. Ook wordt
de vloer in de kruipruimte van isolatie voorzien en de berging wordt
gedeeltelijk opgeknapt: het krijgt een vernieuwd dak en het kozijn
van de berging wordt vervangen. Ook de asbestkanalen in de
woningen gaan eruit.

In week 26, de week
van 28 juni, voeren wij
de laatste
werkzaamheden voor
de bouwvakantie uit.

Inmiddels is ongeveer de helft van de huurwoningen gereed. Het
resultaat mag er zijn. ‘Het eindresultaat was het wachten waard’ en
‘Het is net of wij een nieuwe woning hebben gekregen’ zijn enkele
reacties van enthousiaste bewoners.
Laatste werkzaamheden voor de vakantie in week 26
In week 26, de week van 28 juni, voeren wij de laatste
werkzaamheden uit voor de bouwvakantie. De bouwvakantie is van
week 29 tot en met week 32. In week 33, de week van 16
augustus, hervatten wij de werkzaamheden.

Bent u woningeigenaar en wilt u graag
meeliften?
Wij vinden het belangrijk woningeigenaren in de Kwartellaan en het
Mezenpad de mogelijkheid te bieden om mee te liften op de groot
onderhoudswerkzaamheden. Hebt u interesse? Neemt u dan
contact op met Heinrich van den Heuvel op telefoonnummer (06)
518 57 116. Heinrich is tevens aanwezig in de modelwoning aan
het Mezenpad 25.
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Bent u
woningeigenaar? U
hebt nog de kans om
mee te liften op de
werkzaamheden.
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De Kwartellaan en het Mezenpad zijn
straten die in de nieuw te vormen
buurten De Gaarden en De Parkbuurt
vallen, onderdeel van wijk
Vogelbuurt/Biezenakker.

Inrichting openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte in een wijk is heel belangrijk
voor het beeld en de beleving van een wijk. Openbare ruimte is de
vrije ruimte die voor iedereen toegankelijk is, zoals straten,
groenvoorziening en speeltuinen. De gemeente beheert de
openbare ruimte.
Planning ontwerp Kwartellaan - Mezenpad
De gemeente is bezig met het opstellen van een ontwerp voor de
openbare ruimte in de Kwartellaan en het Mezenpad. Het eerste
ontwerp is klaar. Dit ontwerp bespreken wij de komende periode in
de werkgroep van de Kwartellaan en het Mezenpad. Hiervoor kon u
zich tijdens de informatiebijeenkomst in november 2009 opgeven.
De werkgroep kan aanvullingen en opmerkingen geven op het
eerste ontwerp. Nadat deze aanvullingen en opmerkingen verwerkt
zijn in een voorlopig ontwerp, organiseren wij een inloopavond
waar u voor uitgenodigd wordt. De aanvullingen en opmerkingen
die tijdens deze inloopavond naar voren komen, verwerken wij,
indien mogelijk, in het uiteindelijke ontwerp. Deze inloopavond
vindt nog vóór de zomervakantie plaats. Na de zomervakantie
werken we de plannen verder uit. Naar verwachting kunnen we
eind 2010 starten met de aanbesteding van de werkzaamheden.
Begin 2011 kan dan met de uitvoering worden gestart.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en
het herinrichten van de straten en het groen in het Mezenpad. De
parkeerplaatsen aan de Kwartellaan en een deel van het Oerseveld
worden ook opnieuw ingericht. De Kwartellaan zelf richten we de
komende jaren in verschillende fasen opnieuw in. De
werkzaamheden aan de openbare ruimte sluiten zoveel mogelijk
aan op de planning met betrekking tot de ingrepen aan de
woningen.
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De gemeente is bezig met
het opstellen van een
ontwerp voor de openbare
ruimte in de Kwartellaan en
het Mezenpad.

Nog voor de zomer
organiseren wij een
inloopavond, om u de
plannen voor de openbare
ruimte te presenteren.

