
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 op het gebied van de plannen voor de Zeehelden-, 
Professoren- en Borgenbuurt in Bedum.
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Aardbevingsschade? 
Als u schade heeft aan uw woningen door een aardbeving, dan kunt u 
deze  schade melden bij Wierden en Borgen. Wij geven de melding door 
aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). 

U kunt de schade telefonisch melden via telefoonnummer 050 402 3750 of een e-mail 
sturen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl. 

TCMG maakt een afspraak met u om de schade in en om uw woning te inventariseren. 
Vervolgens stelt TCMG een schaderapport op. Als de schade volgens het rapport is gerelateerd 
aan aardbevingen, dan wordt de schade in opdracht van Wierden en Borgen hersteld door een 
aannemer. Als de schade niet is veroorzaakt door een aardbeving, dan kunt u een afspraak 
maken voor de reparatie met Wierden en Borgen. 

Tussen melding, inspectie en herstel kan circa 6 maanden zitten vanwege de drukte bij TCMG.
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OOK IN 
BEDUM

Contact projectcommissie 

Zeeheldenbuurt Samantha en Woutera Roos, Janet van Breden, Caroline Huisman.
projectcommissieBZB@hotmail.com

Professorenbuurt Janet Wesseldijk, Herman Timans, Roelf Dijk, Jennie Zuur.
professorenbuurtbmr@gmail.com

Borgenbuurt Harmke Dokter 
hpbedumtenboer@outlook.com

Dit jaar starten we met de nieuwbouw 
aan de Folkerdastraat in Bedum. 
Op deze locatie zijn eind 2016 vijf 
woningen en een kleuterschool gesloopt. 
In 2017 hebben we aangekondigd om de 
komende twee jaar op deze plek negen 
nieuwe woningen te bouwen. 

De bouwvergunning is compleet en op dit 
moment onderzoeken we of de aannemer 
als in september 2019 kan starten met de bouw. 
De bouw duurt ongeveer driekwartjaar. 

We bouwen één-laags geschakelde 
woningen (bungalows). 

Nieuwbouw 
Folkerdastraat 

De tekeningen kunt u bekijken op www.wierdenenborgen.nl/projecten/folkerdastraat-bedum.
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Woonwensenonderzoek 
Half maart is het woonwensenonderzoek (WWO) bij alle 200 huurders in 
Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt in Bedum op de mat gevallen. 
De projectcommissieleden hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk reacties 
te krijgen en dat is gelukt! De tabel laat het aantal reacties per scenario zien.

Scenario
aantal 
ingevulde 
enquêtes

aantal 
adressen

aantal 
reacties

sloop/
nieuwbouw

84 101 83%

onderhoud 
en renovatie

67 99 68%

totaal 151 200 76%

Op de hoogte van uw wensen
Uit het WWO kunnen wij veel informatie halen 
over wat u zou willen. Bijvoorbeeld of u  gebonden 
bent aan Bedum of dat u ook (tijdelijk) naar een 
andere plaats wilt verhuizen. En wat uw eerste 
ideeën zijn over de plek waar u graag wilt wonen 
en het gewenste woningtype. 
Hieronder laten we twee uitkomsten uit het 
onderzoek zien.

Resultaat woonwensenonderzoek (WWO):
woonlocatie
Scenario nieuwbouw: 
Circa 53% van de bewoners heeft de voorkeur 
om terug te keren naar een nieuwe woning op 
de dezelfde plek of in dezelfde straat. Circa 20% 
wil graag naar een andere woning in de buurt 
of elders in Bedum. 18% van de bewoners heeft 
deze vraag niet ingevuld. 

NIEUWBOUW: 
uw eerste ideeën over terugkeer %
Terugkeer naar nieuwe woning op dezelfde plek 49%

Terugkeer naar nieuwe woning in de straat 4%

Verhuizing naar een andere woning in de buurt 2%

Verhuizing naar een andere woning in Bedum 18%

Verhuizing naar een andere plek 10%

Niet ingevuld 18%

Totaal 100%

Scenario planmatig onderhoud en groot 
onderhoud/renovatie: 
Circa 42% van de bewoners wil graag terugkeren 
naar de eigen woning. 14% denkt erover om 
naar een ander woning te verhuizen. Zij willen 
niet twee keer verhuizen of willen in een ander 
soort woning wonen. 43% van de bewoners 
heeft deze vraag niet ingevuld.

RENOVATIE: 
uw eerste ideeën over terugkeer %
Ja, graag terugkeren naar eigen woning 42%

Nee, ik wil niet 2x verhuizen 3%

Nee, ik wil graag naar een ander woningtype 7%

Nee, vanwege een andere reden 4%

Niet ingevuld 43%

Totaal 100%

We analyseren alle informatie uit het onderzoek en de uitkomsten nemen we mee in de 
verdere planvorming. We willen daarom iedereen die heeft meegewerkt daarvoor bedanken. 

Projectcommissie
Begin juni is er weer een overleg geweest 
met de projectcommissie. De uitkomsten 
van het woonwensenonderzoek hebben we 
uitvoerig met hen besproken en toegelicht. 
Ook hebben we de eerste ideeën over 
de  mogelijke fasering besproken en de 
commissieleden gevraagd hier ook eens 
goed naar te kijken. 

De komende tijd gaan we daar met hen 
 verder over praten. Aan het eind van dit jaar 
 verwachten we alle bewoners te kunnen 
 informeren over de fasering.



Scenario Sloop 
(101 woningen)

• De fundering, vloeren en gevels van de woning 
zijn technisch onvoldoende. 
•  De gebreken zijn te groot om ze te kunnen 

herstellen.
•  We gaan deze woningen slopen en nieuwe 

woningen bouwen.
•  We gaan in overleg met u kijken of u tijdelijk 

ergens anders wilt wonen om later terug te 
keren in de nieuw te bouwen woningen of dat 
u definitief wilt verhuizen naar een andere 
woning.

Scenario Renovatie/Groot onderhoud 
(76 woningen)

•  De fundering, vloeren en binnenmuren van 
de woning zijn technisch goed genoeg om de 
woning te verbeteren of aan te passen.

•  We gaan grote herstelwerkzaamheden 
 uitvoeren en de woning verduurzamen.

•  De maatregelen die we treffen zijn o.a.: 
- isoleren van daken en vloeren, 
- buitengevels vervangen, 
- duurzame installaties plaatsen,
- kozijnen vervangen,
- dubbel glas zetten en
- zonnepanelen plaatsen.

•  Mogelijk moet u voor een korte periode tijdelijk 
ergens anders wonen tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden.

Scenario Planmatig onderhoud 
(23 woningen)

•  De fundering, vloeren en binnenmuren 
van de woning zijn goed. 

•  We gaan de woningen isoleren en waar nodig 
planmatig onderhoud uitvoeren.

•  De maatregelen die we treffen zijn o.a.:
- isoleren van vloeren, gevels en daken. 
- gedeeltelijk planmatig onderhoud.

•  Bewoners kunnen in de woning blijven wonen 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 
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Plannen voor Zeehelden-, 
Professoren-, en Borgenbuurt 
In januari hebben we de voorlopige plannen voor de Zeehelden-, Professoren- en 
Borgenbuurt in Bedum aan u gepresenteerd. U hebt toen een brief ontvangen 
met een bericht over het plan voor uw woning. 

101

76

23

Zeeheldenbuurt

ProfessorenbuurtBorgenbuurt
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Planning 2019
Maand Wat

Januari Bekendmaking scenario’s √

Februari Woonupdate √

Maart – September Onderzoek Flora en Fauna √

April Versturen enquête woonwensenonderzoek √

Mei Analyse resultaten woonwensenonderzoek door Wierden en Borgen √

Juni Woonupdate √

Juli Bespreken concept fasering met projectcommissie en gemeente 

Augustus/September Verwerken aanvullingen gemeente en projectcommissie

September Verwacht akkoord Sociaal Plan

Oktober Woonupdate/Informeren fasering

Opnames onderhoud en renovatie woningen 
door Invent
De woningen die gepland staan voor renovatie 
en planmatig onderhoud gaan we ook verduurza-
men. Hiervoor is subsidie mogelijk. Om te kijken 
of we hiervoor in aanmerking komen, heeft het 

bedrijf Invent opnames gedaan bij de woningen. 
Tijdens de inspectierondes heeft Invent veel 
woningen kunnen  bezoeken. We willen u daarom 
bedanken voor uw medewerking.

Vrijgekomen woningen vertrekkende huurders 
Momenteel houden we vrijgekomen woningen in 
de Professoren-, Borgen- en Zeeheldenbuurt uit 
voorzorg leeg. Deze woningen willen we eventueel 
inzetten als tijdelijke huisvesting of wisselwoning. 
Huurders die niet in hun eigen huis kunnen 
blijven vanwege renovatie of sloop/nieuwbouw 
kunnen dan tijdelijk in deze woningen wonen. 

We willen niet dat hierdoor de leefbaarheid in de 
buurten achteruit gaat. We zijn daarom met de 
gemeente in overleg of we de woningen tijdelijk 
onder de Leegstandswet kunnen verhuren. 
Zodra hier duidelijkheid over is, informeren we u 
hierover. 

Inspecties Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
De NCG heeft in december vorig jaar 
brieven verstuurd naar de bewoners aan de 
Karel Doormanstraat en De Ruyterstraat met 
de mededeling dat er in het eerste kwartaal 
van 2019 inspecties zullen volgen. Dat is niet 
gelukt en daarom is er in overleg met de NCG 

door Wierden en Borgen begin april 2019 opnieuw 
een brief verstuurd. Voor de inspecties aan de 
betreffende woningen maakt een bewoners-
begeleider van het Centrum Veilig Woning (CVW) 
een afspraak.
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Gesprekken 
toelichting op 
Woonwensen-
onderzoek
Tijdens de informatieavonden in januari is gezegd 
dat er persoonlijke gesprekken zouden plaatsvinden 
om de woonwensen op te halen. In de praktijk 
bleek dit niet haalbaar te zijn om op korte termijn 
te realiseren en is er een enquête rondgestuurd. 
In de begeleidende brief die mee is gestuurd 
stond aangegeven dat het alsnog mogelijk was 
om een persoonlijk gesprek aan te vragen. 
Een aantal huurders heeft hier gebruik van 
gemaakt. Tijdens dit gesprek zijn alleen de vragen 
uit het woonwensenonderzoek behandeld. 

Keukentafel-
gesprekken
Als de besluiten zijn genomen voor zowel sloop/
nieuwbouw en renovatie treedt het sociaal plan 
in werking. We maken dan een afspraak met u 
voor een keukentafelgesprek. We komen dan bij 
u langs om het sociaal plan en uw individuele 
voorkeuren te bespreken. Tijdens dit gesprek 
bespreken we onder andere uw verhuiswensen, 
voorrang, vergoedingen en welke ondersteuning 
u nodig heeft.

Update 
Sociaal Plan
De onderhandelingen tussen de huurders-
organisaties en Wierden en Borgen 
over het Sociaal Plan lopen nog steeds. 
De huidige planning is dat het sociaal 
plan in september wordt vastgesteld. 
De onderwerpen sloop/nieuwbouw, 
renovatie en groot onderhoud krijgen 
elk een eigen hoofdstuk. Zodra het 
Sociaal Plan klaar is, hoort u dit van ons. 

In het sociaal plan staan de afspraken en 
 regelingen die bij sloop- en/of renovatieprojecten 
gelden. Om huurders bij dit soort grootschalige 
projecten zekerheden te bieden zijn in het sociaal 
plan de rechten en plichten van de verhuurder 
en huurders vastgelegd. Het gaat om afspraken 
over onder meer de tegemoetkoming in de 
verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en een 
 urgentieregeling voor vervangende  woonruimte. 

Het sociaal plan is nu nog niet van kracht. 
Het gaat in nadat het besluit voor sloop/nieuw-
bouw of renovatie voor uw woning definitief is.

Flora & Fauna
In de woonupdate van februari hebben we 
 aangekondigd dat Bureau Bakker onderzoek 
doet naar flora en fauna in de wijken. 
Misschien heeft u al een medewerker hiervan 
zien lopen in de wijk. Ze doen onderzoek naar 
huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen:

• Huismus: 1 april t/m 15 mei
• Gierzwaluw: 1 juni t/m 15 juli
• Vleermuis: 15 mei t/m 1 oktober

In overleg met Bureau Bakker kijken we of 
we al bepaalde maatregelen kunnen treffen. 
Zo kunnen we, nadat de plannen definitief zijn, 
sneller een ontheffing krijgen om te mogen slopen. 
Bij deze maatregelen kunt u denken aan het 
plaatsen van nestkasten in de zomer van 2019.


