
Via nieuwsbrieven stellen wij u als omwonende van 

onze woningen aan de Holtenweg nummer 2 tot en 

met 12 op de hoogte van de ontwikkelingen 

rondom de sloop en de geplande nieuwbouw op 

deze locatie. Dit is de eerste nieuwsbrief. 

 

Bestemmingsplanprocedure 

Deze maand is door Woonborg bij de gemeente Tynaarlo 

een concept bestemmingsplanwijziging aanvraag  

ingediend. De aanvraag moeten wij doen omdat we meer 

woningen terugbouwen en de nieuwe woningen ook hoger 

zijn dan de huidige woningbouw.  

De gemeente heeft de aanvraag in voorbereiding. Het plan  

komt ter inzage te liggen als het door het college van  

Burgemeester en Wethouders  is vastgesteld.  Het is de 

verwachting dat het voorontwerp bestemmingsplan in  

september in de raad wordt besproken.   

De totale bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een 

jaar in beslag. Dit betekent concreet dat we niet eerder 

dan halverwege 2013 starten met de bouw.  

 

Nieuwbouwplan 

Hier boven staat weergegeven hoe de nieuwbouw op de  

locatie gepland staat. Het gaat om 4  twee-onder-een kap 

woningen die levensloopbestendig zijn. Dit wil zeggen dat 

alle woningen op de begane grond een slaapkamer en 

badkamer krijgen. De woningen gaan verhuurd worden. 

De huurprijs zal rond de 650 euro per maand  zijn.  

De toewijzing van de woningen verloopt via het  

woningverdeelsysteem van Woonborg. Ongeveer een jaar 

voor de oplevering van de woningen worden deze  

gepubliceerd op www. woonborg.nl. Bij belangstelling 

kan een woningzoekende met zijn / haar inschrijfnummer 

reageren. Diegene met de meeste inschrijfpunten krijgt 

de woning aangeboden. Wanneer u wilt weten wanneer 

de woningen in de toekomst worden gepubliceerd, neemt 

u dan contact op met ons? (zie achterzijde onder het 

kopje contactpersoon). 

 

Einde verhuur  

Alle woningen zijn tijdelijk verhuurd. De tijdelijke huur-

ders zijn eind 2011 geïnformeerd dat de verhuur stopt. 

Vanaf 1 juli 2012 komen alle woningen leeg te staan. 

Eerst vindt er een asbestinventarisatie in de te slopen 

woningen plaats en vervolgens vragen we een sloopver-

gunning aan. Natuurlijk houden we u op de hoogte over 

de start van de sloopwerkzaamheden. U ontvangt  

hierover nog informatie.  
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Direct omwonenden 

Woonborg vindt het belangrijk om gedurende de  

voorbereiding en de uitvoering  in gesprek te blijven met 

direct omwonenden. Op 4 juni jl. zijn de direct omwonen-

den van het gebied bij Woonborg op bezoek geweest. Met 

direct omwonenden bedoelen we hier de buurtbewoners 

waarvan hun tuin grenst aan het te ontwikkelen. Of bewo-

ners die vanuit hun woning zicht hebben op dat gebied.  

Tijdens dit gesprek is ons nieuwbouwplan besproken en 

hebben we samen gekeken naar de tekeningen en  

plattegronden.  

Een belangrijke afspraak die we hebben gemaakt, gaat 

over hoe we de leegstaande woningen gaan “beheren” tot 

aan de sloop. Uitgangspunt hierbij is de veiligheid en de 

leefbaarheid voor de buurt. In overeenstemming met de 

direct omwonenden is besloten dat de woningen tot aan de 

sloop (najaar 2012) zo blijven staan. Dit omdat woningen 

met dichtgetimmerde ramen en deuren achter bouwhekken 

de woonomgeving niet mooier maakt. De aandacht wordt 

dan juist op het terrein gevestigd. Wanneer blijkt dat er: 

◊ vandalisme plaatsvindt 

◊ ruiten ingegooid worden  

◊ onbevoegden zich in de woning ophouden,  

gaan we direct maatregelen treffen! U moet dan denken 

aan een omheining rond de woningen en / of dichtzetten 

van ramen en deuren.  

 

Contactpersoon 

Heeft u vragen of opmerkingen heeft over de geplande 

nieuwbouw,  de bestemmingsplanprocedure of over de  

verhuur van de nieuwbouw, dan kunt u telefonisch contact 

opnemen met Woonborg. Contactpersoon is mevrouw  

Nathalie de Jong, consulent projecten. U kunt haar bereiken 

via telefoonnummer (0592) 30 36 72 of per mail 

n.de.jong@woonborg.nl.  

 

Hiernaast ziet u een afbeelding van 

de voorgevel van de geplande twee- 
onder-een-kap woning. Onderaan de 

pagina staat een afbeelding van de  
zijgevel van deze  

levensloopbestendige gezinswoning. 

Colofon: Nieuwsbrief Holtenweg is een uitgave van Woonborg. Redactie: Woonborg, Postbus 3, 9480 AA Vries. 

Contactpersoon: Nathalie de Jong, telefoon (0592) 30 36 72.  
Alhoewel Woonborg met zorg de nieuwsbrief samenstelt, kunnen er foutjes insluipen. Daarom kan aan de inhoud van 

de nieuwsbrief geen rechten worden verbonden.  


