
Woonupdate 
Bedum 
 
Deze Woonupdate is speciaal voor u als huurder van Wierden en Borgen in Bedum.  
Hiermee willen wij u zo goed  mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen voor  
de Zeehelden-, Professoren-, en Borgenbuurt in Bedum. 

 

Woonupdate november 2019 

      

  Planning 2019         

Maand Wat  

Januari Bekendmaking scenario’s √  

Februari Woonupdate √  

Maart Onderzoek Flora en Fauna √  

April 
Versturen enquête woonwensen 
onderzoek √  

Mei 
Analyse resultaten woonwensen 
onderzoek √  

Juni Woonupdate √  

Juli 
Bespreken concept fasering met  
projectcommissie en gemeente √  

Aug/Sept 
Verwerken aanvullingen gemeente en  
projectcommissie √  

Oktober Verwacht akkoord Sociaal Plan √  

November Woonupdate/informeren fasering  √  

December 
Bewoners informeren middels  
informatiemarkten 

 

Informatiemarkt data 

Data voor de informatiemarkt zijn: 

  9 december  Zeeheldenbuurt 

10 december  Professorenbuurt 

11 december  Borgenbuurt 

Locatie: Trefcentrum Bedum 

De markt is van 16.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot  

20.00 uur. U kunt vrij inlopen op het tijdstip dat u het beste 

uitkomt. Wij verzoeken u wel om op de aangegeven dag te 

komen, omdat wij per dag informatie verstrekken die van 

toepassing is voor de betreffende wijk. 

U ontvangt nog een aparte uitnodiging voor de  

informatiemarkt. 

Informatiemarkt december 

Inmiddels is de fasering van de projecten besproken met 

de projectcommissies en de gemeente. Graag informeren 

wij u in december over de plannen en wat u precies kunt 

verwachten in de komende tijd. Hiervoor organiseren we 

per wijk een informatiemarkt.  

 

Tijdens deze markt krijgt u informatie over de plannen en 

de fasering van de nieuwbouw.  

Wij vertellen u graag over de geplande werkzaamheden 

voor de woningverbeteringen.  

Bij de kraampjes zijn medewerkers van Wierden en  

Borgen aanwezig die u meer informatie geven over  

duurzaamheid, de bewonersbegeleiding en het nieuwe 

sociaal plan. Verder is Huurdersplatform Bedum-Ten 

Boer en de projectcommissie van de betreffende wijk  

vertegenwoordigd. 



Contact Wierden en Borgen 

Bij vragen over uw woning kunt u contact opnemen met 

Wierden en Borgen: 

Telefonisch:  050 - 402 37 50 

Per mail: woonpunt@wierdenenborgen.nl 

 

Contact projectcommissie  

Zeeheldenbuurt   

Samantha en Woutera Roos,  

Janet van Breden, Caroline Huisman 

projectcommissieBZB@hotmail.com 

Professorenbuurt   

Janet Wesseldijk, Herman Timans,  

Roelf Dijk, Jenny Zuur 

professorenbuurtbmr@gmail.com 

Borgenbuurt  

Harmke Dokter 

hpbedumtenboer@outlook.com 

Sociaal plan 

Op donderdagavond 7 november ondertekenden  

vertegenwoordigers van de vier huurderorganisaties  

en Wierden en Borgen het nieuwe sociaal plan.  

Het sociaal plan beschrijft wat van huurders en van 

Wierden en Borgen mag worden verwacht bij sloop, 

woningverbetering en onderhoud. Na een lange  

periode van intensieve gesprekken en samen schrijven 

ligt er een uniek sociaal plan waar de woningcorporatie 

en de huurdersorganisaties trots op zijn.  

 

Huurdersverenigingen De Marne-De Terpen, De Huurder,  

Hoogkerk-Noorddijk en Stichting Huurdersplatform  

Bedum-Ten Boer zijn nauw betrokken geweest bij de  

totstandkoming van het sociaal plan. De huurdersorganisa-

ties zijn met het schrijven van het sociaal plan ondersteund 

door de Woonbond. De huurdersorganisaties over het  

maken van het sociaal plan: “Alles zelf doen is optellen, 

samenwerken is vermenigvuldigen. Daarbij hebben wij  

natuurlijk de belangen van de huurders van Wierden en 

Borgen telkens voor ogen gehouden. Het resultaat: een 

duidelijk sociaal plan met afspraken over processen en 

vergoedingen in verschillende situaties, met ruimte voor 

maatwerk.”  

 

 

Waarom een sociaal plan? 

Aan elke huurwoning moet zo nu en dan wat gebeuren.  

Elke ingreep in een woning heeft impact op de huurders. 

Dat geldt bij sloop, woningverbetering en onderhoud.  

Wierden en Borgen en de huurdersorganisaties hebben 

daarom gezamenlijk een sociaal plan opgesteld dat  

huurders duidelijkheid geeft over de procedures, de  

beslissingen en de consequenties van grote en kleine  

ingrepen. Het doel is duidelijkheid te scheppen over hoe 

we in die verschillende situaties met elkaar omgaan.  

Er zijn vier basisplannen: sloop, woningverbetering in  

bewoonde– en onbewoonde staat en onderhoud.  

 

Renovatie of woningverbetering? 

In het sociaal plan wordt de term woningverbetering  

gebruikt in plaats van renovatie. Om te zorgen dat we  

hierover eenduidig communiceren gebruiken wij  ook voor 

de projecten in Bedum de term woningverbetering.  

Bij de projecten die gepland staan voor planmatig  

onderhoud wordt ook deze term gebruikt, omdat ook bij  

deze ingrepen daar waar mogelijk kwaliteit aan de woning 

zal worden toegevoegd.  

Projectteam Bedum 200 

Het komende jaar starten we met de woningverbetering  

en worden de eerste gesprekken voor de herhuisvesting  

in verband met sloop/nieuwbouw gevoerd.  

Dit betekent dat het projectteam wordt uitgebreid.  

Projectconsulent Ines van der Beek is uw aanspreekpunt 

voor uw vragen rondom de woningverbetering en de 

herhuisvesting.  

Om te zorgen dat wij u zo goed mogelijk kunnen informeren 

en begeleiden, wordt in het begin van volgend jaar het 

team verder uitgebreid met een tweede projectconsulent.  

Hierover later meer. 

Raja Koolhof blijft uw contactpersoon voor de reguliere  

bewonerszaken.  

Ines  

van der Beek 


