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ONTWIKKELINGEN
IN DE BUURTTUIN

Nog net voor de zomervakantie praten wij u graag even bij over de ontwikkelingen In de Buurttuin!
Momenteel zetten we de laatste stappen richting het vaststellen van het definitieve inrichtingsplan van
het gebied Parkweg Midden.

Dit plan beschrijft hoe de toekomstige openbare
ruimte eruit gaat zien. Denk aan extra groen,
meer overzicht en rust, duidelijkheid en veiligheid
voor voetgangers en spelende kinderen en de
parkeersituatie. Een belangrijke stap, ook in het
participatieproject. Graag bedanken wij dan ook
iedereen die heeft meegedacht en een persoonlijke
bijdrage heeft geleverd. Samen maken we het beter!
De hoofdlijnen zijn daarmee gezet, maar wij gaan in
de toekomst nog graag in gesprek over de sfeer en
inrichting van een aantal belangrijke plekken in het
gebied.

Dat gesprek zouden wij graag willen houden met
zoveel mogelijk toekomstige bewoners, dus inclusief
de nieuwe bewoners die straks een woning hebben
gekocht in de nieuwbouw. Medio 2022 hopen wij
de eerste sessie te kunnen hebben over de sfeer en
inrichting van die locaties.
Tot die tijd blijven wij natuurlijk ook open staan
voor overige vragen, opmerkingen en suggesties.
Bijvoorbeeld met betrekking tot de bouw, de veiligheid,
eventuele overlast enzovoort. Schroom niet om ze met
ons te delen.
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PLANNING

OM NAAR UIT TE KIJKEN:

EN VOORUITZICHT

TENTOONSTELLING SCHIEDAM
TOEN/NU/STRAKS

START BOUW FASE A EN B:
Begin juli is de eerste paal voor de bouw van
fase A geslagen. Een belangrijke mijlpaal voor
het project! Het heiwerk van fase B start na de
bouwvak.
SLOOP FASE C:
De sloop van fase C is in de woningen al gestart.
Na de sanering van alle asbesthoudende
materialen wordt na de zomervakantie gestart
met de grootschalige sloop van de buitenkant.

Binnenkort wordt de bouwplaats In De
Buurttuin omgetoverd tot een heuse openlucht
tentoonstelling! Op de hekken zal het
eindresultaat te zien zijn van het fotografieproject
Schiedam toen/nu/straks. Voor dit project lieten
Schiedammers zich inspireren door historische
foto’s van Schiedam om een eigentijds
beeldverhaal van hun stad te vertellen. Wie straks
de tijd neemt om goed te kijken zal zien dat er
in Schiedam veel is veranderd, maar óók dat in
sommige gevallen de tijd heeft stilgestaan.

START VERKOOP EERSTE 18 WONINGEN
In oktober start de verkoop van de eerste 18
koopwoningen In de Buurttuin! Heb je interesse?
Meld je aan voor de nieuwsbrief via
indebuurttuin.nl/interesse , dan blijf je
automatisch op de hoogte.

Dit is een project van Stichting Mooi Werk en is tot
stand gekomen in samenwerking met fotograaf
John Middelkoop, grafisch vormgever Rob Maan
en een groep enthousiaste amateurfotografen.
Allen van Schiedamse bodem. Ze wensen
iedereen alvast veel kijkplezier!
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Cultuurscout Stichting Mooi Werk

Start bouw
Fase A

2021
Q1

Q2

Start bouw
Fase B
Q3

Sloop
Fase C

Start verkoop
18 woningen
Q4

STICHTING

MOOI WERK

2022

NIEUWSBERICHTEN

MEEDOEN IN DE BUURTTUIN

UITVERHUIZING FASE D
VERLOOPT VOORSPOEDIG

VOORUITZICHT
BOUWVAKANTIE

WOONPLUS HELPT LAATSTE HUURDERS
AAN EEN ANDERE WONING

EN CALAMITEITENNUMMER

Sinds oktober 2020 zijn de huurders van de
flat Parkweg 55 t/m 161 (fase D) bezig met het
zoeken naar een andere woning met behulp
van een urgentie. Het uitverhuizen verloopt
voorspoedig. Een groot deel van de huurders is
inmiddels verhuisd. In het project breekt nu een
nieuwe fase aan. De huurders, die er nog wonen,
hebben onlangs een schriftelijke huuropzegging
van Woonplus ontvangen. Medewerkers van
Woonplus gaan deze huurders actief helpen bij
het vinden van andere woonruimte. Woonplus
wil begin 2022 het complex leeg hebben en
overdragen aan de Gemeente Schiedam. Er
is inmiddels veel ervaring opgedaan met het
uitverhuizen van huurders uit fase A, B en C.
Alle huurders hebben tijdig een andere woning
gevonden. Met onze ervaringen vertrouwen wij
erop dat ook de huurders van fase D tijdig over
andere woonruimte zullen beschikken.

De zomervakantie staat voor de deur en veel
mensen kunnen er gelukkig weer op uit. Ook
de bouw heeft vakantie en ligt tussen 2 en 20
augustus aanstaande stil. In geval van calamiteiten
in de vakantieperiode heeft Van Wijnen West een
24/7 servicenummer beschikbaar. Dat nummer is:
0182-34 80 88.
Wij wensen u een mooie zomer!
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