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Met deze woonupdate informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden
in Ten Post. Deze Woonupdate is voor huurders van Wierden en Borgen.
Voor al uw overige vragen kunt u tijdens
openingstijden op maandag tot en met woensdag
contact opnemen met uw woonconsulent, Ellen
Westra.

Op www.wierdenenborgen.nl/tenpost wordt
regelmatig nieuws gedeeld. Wilt u meer weten
over de werkzaamheden aan de huurwoningen in
uw dorp? Neem dan gerust een kijkje op de
website.

Fase 2: Opleverdatum Oldenhuisstraat en Jan
Zijlstraat is bekend!
Eindelijk is het zover! De opleverdatum van de
woningen aan de Oldenhuisstraat en de Jan
Zijlstraat is bekend.

tot aan de officiële sleuteloverdracht worden
gebruikt om de besproken puntjes goed af te
handelen. De bewoners zijn hiervoor uitgenodigd.

Oplevering

Sleutel overhandigen

Jorritsma Bouw levert de woningen in delen op
aan Wierden en Borgen. Namelijk op maandag
18 oktober, maandag 25 oktober en maandag 1
november. Dan worden de woningen uitgebreid
doorgelopen door Wierden en Borgen en
worden de laatste puntjes besproken. De dagen

De bewoners van de woningen aan de Jan
Zijlstraat krijgen de sleutel overhandigd op 28
oktober 2021. De bewoners van de woningen aan
de Oldenhuisstraat krijgen de sleutel op 4
november in handen.

Aanleg nutsvoorzieningen
Momenteel worden de nutsvoorzieningen
aan de Oldenhuisstraat en de Jan Zijlstraat
gerealiseerd. Vanaf deze week (4 oktober)
wordt er gestart met de aanleg van een nieuw
hoofdtracé vanaf de Tuwingastraat tot aan de
hoek van de Oldenhuisstraat met de

H. Veldmanstraat. Deze werkzaamheden duren
ongeveer 4 weken en worden uitgevoerd de VSH.
De straat is hierdoor voor de helft toegankelijk (1
rijbaan beschikbaar). Vanuit VSH worden de
betreffende omwonenden geïnformeerd.
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Fase 3: Sloop en nieuwbouw Oldenhuisstraat even
zijde en J. Rengersstraat oneven zijde
Wanneer de woningen aan de Jan Zijlstraat en de Oldenhuisstraat bewoond worden door de nieuwe
bewoners, start het volgende deelproject in Ten post: fase 3!
Samen met de gemeente hebben we het plan
gemaakt. Aan de Oldenhuisstraat komen
2 grote eengezinswoningen. Daarnaast komen
4 kleinere eengezinswoningen.
Aan de Johan Rengersstraat worden 6 flexibele

woningen gebouwd. Daarnaast komen ook 6
eengezinswoningen. We hopen begin volgend jaar
te starten met de sloopwerkzaamheden.
Uiteraard worden de bewoners hierover
geïnformeerd.

Jorritsma bouwt fase 3

Natuurvrij maken

We zijn blij dat wij
bekend kunnen maken
welke aannemer de
woningen voor ons
gaat bouwen: Jorritsma
Bouw is als beste partij
beoordeeld tijdens de selectieprocedure.

De woningen aan de even kant van de
Oldenhuisstraat en aan de oneven kant van de
Johan Rengersstraat zijn natuurvrij gemaakt. Dit is
gebeurd in week 38 en 39. Dit betekent dat gaten
en kieren in de woning gedicht zijn. Dit doen we
zodat er zich geen diertjes kunnen vestigen en de
woningen gesloopt kunnen worden.

Jorritsma Bouw is ook de aannemer betrokken
bij fase 2: de woningen aan de oneven zijde van
de Oldenhuisstraat en de woningen aan de Jan
Zijlstraat. Een bekend gezicht in Ten Post dus.

De werkzaamheden zijn aan de buitenkant van de
woning. Bouwbedrijf Doornbos uit Roodeschool
heeft de werkzaamheden uitgevoerd voor
Wierden en Borgen.

Projectteam Ten Post
Dit zijn de medewerkers van projectteam Ten Post:

Ellen Westra

Jannet Voorn

Kim Baarveld
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Projectleider

Projectondersteuning

Vragen en tips?
Heeft u een tip voor de volgende Woonupdate Ten Post? Wij horen het graag!
Heeft u naar aanleiding van deze Woonupdate vragen, of andere vragen? Uw woonconsulent Ellen Westra is
tijdens de openingstijden van Wierden en Borgen op maandag tot en met woensdag
bereikbaar via de telefoon en e-mail. Een afspraak in de Lessenaar is ook mogelijk.
050 – 402 3750
woonpunt@wierdenenborgen.nl
www.wierdenenborgen.nl/tenpost
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