
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 
woningverbetering in de Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt te Bedum.

In deze woonupdate leest u de stand van zaken 
rondom de woningverbetering en de sloop- 
nieuwbouwplannen. In de afgelopen periode 
zijn wij verder gegaan met de voorbereidende 
werkzaamheden, echter met aanpassingen
vanwege de Corona richtlijnen. Op een aantal 
punten leidt dit tot vertraging van het project. 
De keukentafelgesprekken zijn tijdelijk gestopt, 
contact met bewoners ging telefonisch of online.

 
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. 
Er is een contactwoning ingericht zodat wij met 
u een persoonlijk gesprek kunnen voeren met 
inachtneming van de Corona richtlijnen. Voor 
de woningverbetering is samen met de project-
commissie en huurdersorganisatie de aannemer 
geselecteerd. In deze woonupdate leest u de 
actuele stand van zaken. 

Woonupdate  
Bedum
juli 2020

1

Aannemer selectie woningverbetering 
Met enkele aanpassingen in het werk, zijn wij 
doorgegaan met de voorbereidingen van de 
woningverbeteringen. Er is een offertetraject 
gestart voor de 99 te verduurzamen woningen. 
Drie aannemers hebben ingeschreven op de
werkzaamheden. Samen met een delegatie van 
de projectcommissie en huurdersorganisatie is in 
mei een presentatie door de aannemers gegeven 
over hun werkwijze. Dit was een leuke maar 
intensieve dag met veel informatie. Op basis van 
een aantal criteria (onder andere het ontwerp, 
de prijs en communicatie) is de keuze voor de 
aannemer gemaakt. Nadat intern akkoord op het 
voorstel verkregen is, wordt de officiële opdracht 
verstrekt, en maken we bekend welke aannemer 
de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Definitieve planning
Na de bouwvak wordt met de aannemer gestart 
om een definitieve planning op te stellen rondom 
de woningverbeteringen.  

 
Gestart wordt met de woningverbeteringen 
in bewoonde staat. De aannemer doet samen 
met de woonconsulent de warme opname bij 
de bewoner, waarna de bewoner akkoord geeft 
voor het individuele woningverbeteringsvoorstel. 
De planning zoals deze eerder is afgegeven 
wordt aangepast, mede vanwege Corona en het 
proces van de aanbesteding. Het gaat hier dan 
met name om de straten aan de Ruyterstraat, 
Karel Doormanstraat, Ridderbosstraat en 
Boermastraat. Met de bewoners van deze straten 
wordt na de bouwvak een bijeenkomst gepland 
om de aanpak door te spreken. We gaan kijken of 
de vertraging voor de overige straten kan worden 
beperkt door meerdere bouwblokken tegelijk 
te plannen. We moeten hierbij rekening houden 
met levering van materialen, inzet van personeel 
en de inzet van de logeerwoningen. Zodra er een 
definitieve bouwplanning is, wordt deze aan u 
verstrekt.



Contactwoning Abel Tasmanstraat 15
Sinds een aantal weken is de contactwoning 
aan de Abel Tasmanstraat 15 in gebruik. Deze 
woning heeft een tijdje leeg gestaan vanwege 
aardbevingsschade. Deze woning is destijds veilig 
gesteld middels een aantal bouwkundige voor-
zieningen. De woning is ingericht voor overleg 
met ca. 4-6 personen (volgens de veiligheids-
voorschriften van het RIVM).

Welkom!
Per 1 september is er een inloopspreekuur voor 
bewoners. Iedere dinsdag van 14.30 uur tot 16.30 
uur is een medewerker van Wierden en Borgen 
in de woning aanwezig en kunt u zonder afspraak 
langskomen. Wij geven u graag informatie en 
antwoord op uw vragen. 
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Voor de 101 nieuwbouwwoningen zijn op de
informatieavonden in december een aantal 
schetsen en een video getoond van de 
Zeeheldenbuurt: een zogenoemde stedenbouw-
kundige opzet van deze straat. Hier geven we na 
de zomervakantie een vervolg aan. We plannen 
een aantal informatieavonden en gaan in gesprek 
met de bewoners van de Abel Tasmanstraat 9-23, 
22-30, 2-20 en de Van Speykstraat 4-10. De architect 
zal een aantal varianten laten zien waarna we een 
nadere invulling van de plannen maken.

Sloop/nieuwbouw gestart
De bewoners voor de sloop/nieuwbouw 
Abel Tasmanstraat 9 t/m 23 en 22 t/m 30, 
Ridderbosstraat 10 t/m 22, Mekelstraat 2 t/m 8 
hebben een brief ontvangen met een korte uitleg 
over het proces rondom herhuisvesting en het  
verzoek om een afspraak te maken voor het keuken- 
tafelgesprek. Inmiddels zijn de meeste gesprekken 
al gevoerd in de contactwoning (en op verzoek van 
bewoners soms in de tuin bij hun eigen huis).  
 
De sloop van de woningen zal niet op 1 juli 2021 
gestart worden; dit wordt medio oktober 2021. 
We hebben besloten om het Sociaal plan in te 
laten gaan volgens planning, zodat bewoners  
recht hebben op verhuisvergoeding en urgentie.  
 
Zij kunnen gaan zoeken naar een andere woning. 
Als de bewoners willen terugkeren, wordt door 
Wierden en Borgen vlak voor de sloopdatum  
een wisselwoning toegewezen.

Planvorming sloop/nieuwbouw



 

 

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

Contact Wierden en Borgen
Bij vragen over uw woning kunt u contact 
opnemen met Wierden en Borgen: 
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Projectteam Bedum 
In ons projectteam Bedum 200 werken de volgende medewerkers:

Wichard Westra 
assistent 

projectleider

Edwin Eerens 
projectleider

Iñes van der Beek 
woonconsulent 

projecten

Benno Jacobs 
woonconsulent 

projecten

  050 – 402 3750
 woonpunt@wierdenenborgen.nl
  www.wierdenenborgen.nl/loppersum

Raja Koolhof 
woonconsulent

Communicatieplanning 2e helft 2020 
Juli  
Woonupdate  √

September 
Startbijeenkomst deelproject Nieuwbouw:
• Abel Tasmanstraat 9-23, 22-30, 2-20
• Van Speykstraat 4-10

Oktober 
Woonupdate
 
Startbijeenkomst deelproject Woningverbetering,
kennismaking aannemer en plan van aanpak:
• De Ruyterstraat 1-29
• Karel Doormanstraat 14 t/m 28 e/o
• Ridderbosstraat 5 t/m 15
• Boermastraat 23-25 

 

Startbijeenkomst deelproject Sloop/nieuwbouw:
• Ridderbosstraat 10 t/m 22
• Mekelstraat 2 t/m 30 e/o 

December 
Vervolg bijeenkomst deelprojecten:
• De Ruyterstraat 1-29
• Ridderbosstraat 5 t/m 15
• Boermastraat 23-25

Vervolg bijeenkomst deelprojecten:
• Abel Tasmanstraat 9-23, 22-30, 2-20
• Van Speykstraat 4-10
• Ridderbosstraat 10 t/m 22
• Mekelstraat 2 t/m 8 

Woonupdate
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Een fijne zomer
toegewenst!


