Nieuws van Woonpunt

Wanneer
gebeurt
wat?

De afbraak en nieuwbouw

•
•
•
•

2020

Tijdelijke
verhuizing
bewoners
fase 1

Fase 1

2021

Afbreken
woningen
fase 1

11 februari 2019

gebeuren in fases.

2022

Nieuwbouw
fase 1 en
terugkeer
bewoners

In 2020 verhuizen de eerste
bewoners.
In 2021 worden de eerste
woningen afgebroken.
In 2022 begint de eerste
nieuwbouw.
In 2024 is de Slakhorst
weer helemaal klaar.

2023

Tijdelijke
verhuizing
bewoners
fase 2

Afbreken
woningen
fase 2

Nieuwbouw
fase 2 en
terugkeer
bewoners

Fase 2

2024

Tijdelijke
verhuizing
bewoners
fase 3

Afbreken
woningen
fase 3

Nieuwbouw
fase 3 en
terugkeer
bewoners

Een mooi,
nieuw
Slakhorst

Fase 3

Woonpunt

088 - 050 60 70
slakhorst@woonpunt.nl
woonpunt.nl/slakhorst
HuurdersBelangenVereniging
Groot Hoensbroek

Wij staan voor u klaar
•

•

Van 11 februari t/m 14 februari staan wij tussen 10.00
en 16.00 uur klaar om uw vragen te beantwoorden tijdens het
inloopspreekuur aan het Horstplein 15.
Wilt u liever een persoonlijke afspraak maken? Of wilt u
meedenken over de nieuwe huizen of de inrichting van de buurt?
Mail naar slakhorst@woonpunt.nl, dan nemen wij zo spoedig
mogelijk contact met u op.

Marktstraat 145
6431 LN te Hoensbroek
045 - 522 76 71 / 06 - 15 43 41 19
bestuur@hbvgroothoensbroek.nl
Elke donderdag spreekuur
van 10.00 tot 12.00 uur

We gaan aan de slag in uw buurt. Wat betekent dit?
Dat leest u in deze folder. Of kijk het filmpje op
woonpunt.nl/slakhorst.

Wat betekent
dit voor u?

Voorbeeld
nieuwbouw in
oorspronkelijke
stijl
1

Oude situatie
Laurentiusplein, Voerendaal

•
•
1

2 Nieuwe situatie
Laurentiusplein, Voerendaal
In overleg met bewoners en gemeente willen we karakteristieke elementen
Foto: Woningstichting Voerendaal

•

terugbrengen, zoals de boog De eerste stap.

Iedereen die wil, kan terugkeren in de wijk.
U verhuist (tijdelijk) en ontvangt een
financiële vergoeding:
> Verhuist u meteen naar een permanent
nieuw adres, dan krijgt u € 6.300.
> Verhuist u naar een tijdelijke woning
dan krijgt u € 1.100. Bij terugkeer in uw
woning in Slakhorst ontvangt u een
vergoeding van € 6.300.
Kiest u voor tijdelijk verhuizen dan helpen
wij u aan een gestoffeerde woning.

Waarom niet renoveren?
•
•
2

•
•
•

Gloednieuwe
woningen in
oorspronkelijke
stijl

•
•
•
•
•
•

De verouderde woningen maken plaats voor
nieuwbouw woningen in oorspronkelijke stijl.
Ruime woningen, met een eigentijdse indeling.
Hartstikke energiezuinig en gasloos.
Mogelijkheid om speciale woningen voor senioren
te bouwen.
De buurt komt er weer als vanouds mooi uit te zien.
We brengen historische elementen terug.
We hebben speciale aandacht voor het versterken
van de sociale samenhang.

Betaalbare
woningen
•
•

De huren blijven betaalbaar: sociale huur.
De woningen worden energiezuinig,
waardoor uw stookkosten omlaag gaan.

Met renovatie zijn de technische problemen
(vocht, kans op scheuren) onvoldoende op te lossen.
Met renovatie kunnen de woningen maar beperkt
energiezuinig gemaakt worden.
Renovatie kost bijna evenveel als nieuwbouw.
Renovatie is zo ingrijpend dat u ook tijdelijk zou
moeten verhuizen.
Met nieuwbouw kunnen we meer aandacht hebben
voor parkeermogelijkheden en groen.

We houden rekening
met uw wensen
en behoeften

•

•
•
•

•
•

Wij gaan de komende maanden een gesprek aan
met alle huurders om hun wensen in kaart te
brengen. We beginnen met de huurders die als
eerste willen verhuizen.
Wilt u terugkeren naar de Slakhorst?
Wilt u ergens anders naartoe verhuizen?
Wilt u tijdelijk of definitief verhuizen naar een
nieuwbouwappartement in het Aldenhofpark?
Deze worden in 2020 gebouwd.
Wat heeft u nodig om de verhuizing zo goed
mogelijk te laten verlopen?
Waarmee moeten we rekening houden bij de
bouw van de nieuwe huizen of de inrichting
van de buurt? Wij zijn op zoek naar bewoners
die hierover willen meedenken in een
klankbordgroep.

