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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.

We werkten het afgelopen jaar aan het opstellen van een
planning en een werkomschrijving voor de woningen in
uw buurt. Een aantal woningen wordt gesloopt, andere
woningen worden verbeterd. Dit kan betekenen dat u tijdelijk
naar een andere woning gaat. Hierover bent u geïnformeerd
tijdens de inloopmarkten in december. Bijna de helft van de
bewoners heeft één van de drie informatiemarkten bezocht.
De informatie die tijdens deze markten is gegeven, treft u in
verkorte vorm aan in deze Woonupdate. Op onze website is
uitgebreide informatie terug te vinden:
www.wierdenenborgen.nl/projecten

Verder in deze Woonupdate een nieuwe communicatiekalender en een planning van de werkzaamheden per
straat. In dit overzicht kunt u ook terugvinden wanneer
het sociaal plan ingaat en wanneer u een bewonersconsulent kunt verwachten voor het keukentafelgesprek.
In 2020 starten wij met het daadwerkelijk verbeteren en verduurzamen van de woningen. Dit betekent dat wij u
vaker gaan informeren over de voortgang van het project.
De Woonupdate ontvangt u regelmatig en de goed
bezochte informatiemarkt is zeker voor herhaling vatbaar.

Tijdelijke huisvesting
Het is u misschien al opgevallen dat er een aantal woningen
leegstaan in de wijk. Deze woningen gaan wij binnenkort
inrichten voor de tijdelijke huisvesting.
In 2020 starten wij met de woningverbeteringen in de
Zeeheldenbuurt en in de Professorenbuurt. Een deel van
de bewoners zal tijdens de werkzaamheden tijdelijk in een
andere woning wonen.
Logeerwoning
De logeerwoning is gestoffeerd (vloerbedekking, raambekleding), gemeubileerd en wordt gebruikt voor bewoners
die vanwege woningverbetering gedurende korte tijd niet in
hun eigen huis kunnen wonen.
Een deel van onze nieuwbouwwoningen in Bedum zetten
wij tijdelijk in als logeerwoning. Met de toewijzing houden
we rekening met de gezinssamenstelling, woonsituatie en
overige wensen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw
tijdelijke verblijf zo aangenaam mogelijk is.
Wisselwoning
De wisselwoning is gestoffeerd en wordt gebruikt voor
bewoners die vanwege sloop/nieuwbouw gedurende langere
tijd niet in hun eigen huis kunnen wonen. De eigen meubelen
verhuizen mee naar de wisselwoning.
Op termijn zijn er ook woningen nodig om bewoners vanuit
sloopwoningen tijdelijk te herhuisvesten. We zetten de
logeerwoningen dan in als wisselwoning, aangevuld met
andere vrijgekomen woningen uit ons bestaand bezit.
Door tegelijkertijd op andere locaties nieuwbouwwoningen
op te leveren zorgen we dat iedereen in Bedum kan blijven
wonen.

Keukentafelgesprek
Tijdens het keukentafelgesprek wordt u geïnformeerd over
de werkzaamheden die gepland staan voor uw woning.
Wij leggen dit vast in een bewonersdocument, waarvan u een
uitgewerkt verslag ontvangt. Vragen die u heeft, kunt u tijdens
dit huisbezoek stellen.
Op basis van de vastgestelde werkzaamheden en uw woonsituatie bepalen wij de doorlooptijd van de woningverbetering.
Zodra de definitieve planning bekend is, ontvangt u de datum
van start van de werkzaamheden. De woonconsulent komt
nogmaals bij u op huisbezoek samen met de uitvoerder van
de aannemer.
Tijdens dat gesprek nemen we alle praktische zaken door,
om te zorgen dat de werkzaamheden goed verlopen.
De woonconsulent blijft uw aanspreekpunt gedurende het
project.

Wierden en Borgen heeft in overleg met de projectcommissieleden en het huurdersplatform Bedum-Ten Boer een
informatiemarkt georganiseerd op 9, 10 en 11 december in
het Trefcentrum Bedum.
Tijdens deze drie avonden konden alle huurders van de
Zeeheldenbuurt, Professorenbuurt en Borgenbuurt bij
verschillende kraampjes zien wanneer en waar wat gebeurt.
Er was een kraam voor sloop/nieuwbouw, voor woningverbetering in onbewoonde staat en voor woningverbetering in
bewoonde staat. Daarnaast was er ook een kraam waar de
huurders informatie konden krijgen over het Sociaal Plan.
(Ook beschikbaar op de website van Wierden en Borgen).

Met deze informatiemarkt ontvingen we veel positieve
geluiden. Veel huurders gaven aan dat met deze informatie
veel duidelijk is geworden zoals toegezegd in januari 2019.
Het was voor velen prettig om met medewerkers van Wierden
en Borgen te praten over hun persoonlijke situatie. Voor een
gedeelte van de huurders duurt het nog lang, voor anderen
komt het nu heel snel.
Voor alle huurders betekent dit dat de uitwerking kan
beginnen; dit is ingrijpend. Dit geeft hoe dan ook overlast; hoe
kan dat beperkt worden? Tijdens de gefaseerde uitwerking
van de (bouw)plannen zal iedereen obstakels tegenkomen,
maar deze hopen we in gezamenlijkheid op te lossen.

Alle huurders kregen een duidelijk overzicht wat er met hun
huidige woning gaat gebeuren en hoe het eruit kan gaan zien.

De huurders kregen informatie mee met betrekking tot hun
eigen straat en ook een overzicht van de planning die voor alle
wijken geldt.

De stand met voorbeelden van de woningen zowel op kaart
als in miniatuur werd als heel mooi ervaren. Daarbij gaf de
film in 3D een duidelijk beeld van hoe de vernieuwde
Zeeheldenbuurt (Abel Tasmanstraat) eruit kan gaan zien.

Heeft u nog vragen en/of loopt u ergens tegenaan? Neem dan
contact op met Wierden en Borgen. De projectcommissieleden
staan ook voor u klaar.

Stichting Huurdersplatform Bedum – Ten Boer, Industrieweg 37, Bedum
Bezoekuur iedere dinsdag van 09.00 – 13.00 uur en donderdag van 12.00 – 15.00 uur met uitzondering van schoolvakanties.

Meedenken, meepraten?
Wierden en Borgen heeft regelmatig overleg met de
projectcommissie rondom de voortgang van het project
Bedum 200. Voor het bespreken en verder uitwerken van de
plannen in de straat willen wij met een aantal bewoners per
straat in overleg.
Zeeheldenbuurt:



Overleg bewoners betreft woningverbetering
De Ruyterstraat 1-29



Overleg bewoners betreft woningverbetering
Karel Doormanstraat 14 t/m 28 e/o



Overleg bewoners betreft sloop/nieuwbouw
A. Tasmanstraat 9 t/m 23, 22 t/m 30, 2 t/m 20 en de
Van Speykstraat 4 t/m 10

Professorenbuurt:




Overleg bewoners betreft woningverbetering
Ridderbosstraat 5 t/m 15 en Boermastraat 23-25
Overleg bewoners betreft sloop/nieuwbouw
Ridderbosstraat 10 t/m 22 en
Mekelstraat 2 t/m 30 e/o

Uw bijdrage wordt op prijs gesteld!
Wij zoeken per straat een tweetal enthousiaste bewoners die
graag willen meedenken over de planvorming van de
werkzaamheden in die straat. Hiervoor organiseren wij per
deelproject een bewonersoverleg. In februari starten wij met
het eerste overleg.
Bewonersvertegenwoordiging in een van deze overleggen
betekent voor u een tijdsinvestering van ongeveer 2 uur per
maand, gedurende maximaal een half jaar.
Interesse?
Meld u zich dan aan bij de projectcommissie of bij Wierden
en Borgen. Op de achterzijde van deze Woonupdate vindt u
de contactgegevens.

Planning werkzaamheden
Op de informatiemarkt en op onze website is een planning verstrekt in een diagram. Voor een
aantal bewoners is dat wellicht moeilijk te lezen, daarom onderstaand de planning in tekst:

Zeeheldenbuurt
De Ruyterstraat 1 t/m 29
Woningverbetering bewoonde staat
Januari 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
Mei 2020
Start woningverbetering
September 2020 Oplevering
Karel Doormanstraat 22 t/m 28 e/o
Woningverbetering onbewoonde staat
Januari 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
Juni 2020
Start woningverbetering
Oktober 2020
Oplevering
Karel Doormanstraat 14 t/m 21
Woningverbetering onbewoonde staat
April 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
September 2020 Start woningverbetering
Januari 2021
Oplevering

Van Speykstraat 1 t/m 27
Woningverbetering onbewoonde staat
Juni 2021
Afspraken keukentafelgesprekken
Oktober 2021
Start woningverbetering
April 2022
Oplevering
Abel Tasmanstraat 9 t/m 23 en 22 t/m 30
Sloop/nieuwbouw
April 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
Juli 2020
Ingangsdatum Sociaal Plan
Juli 2021
Sloop woningen
September 2022 Oplevering nieuwbouw
Abel Tasmanstraat 2 t/m 20, Van Speykstraat 4 t/m 10
Sloop/nieuwbouw
Oktober 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
Januari 2021
Ingangsdatum Sociaal Plan
Januari 2022
Sloop woningen
Januari 2023
Oplevering nieuwbouw

Professorenbuurt
Ridderbosstraat 5 t/m 15, Boermastraat 23 t/m 25
Woningverbetering bewoonde staat
Februari 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
Juni 2020
Start woningverbetering
December 2020
Oplevering
Ridderbosstraat 37 t/m 59
Woningverbetering onbewoonde staat
Juni 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
November 2020
Start woningverbetering
Maart 2021
Oplevering
Ridderbosstraat 24 t/m 34
Woningverbetering onbewoonde staat
November 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
April 2021
Start woningverbetering
Augustus 2021
Oplevering

Ridderbosstraat 10 t/m 22, Mekelstraat 2 t/m 8
Sloop/nieuwbouw
April 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
Juli 2020
Ingangsdatum Sociaal Plan
Juli 2021
Sloop woningen
Juli 2022
Oplevering nieuwbouw
Mekelstraat 10 t/m 30
Sloop/nieuwbouw
Oktober 2020
Afspraken keukentafelgesprekken
Januari 2021
Ingangsdatum Sociaal Plan
Januari 2022
Sloop woningen
Januari 2023
Oplevering nieuwbouw
Mekelstraat 5 t/m 27
Sloop/nieuwbouw
Oktober 2021
Afspraken keukentafelgesprekken
Januari 2022
Ingangsdatum Sociaal Plan
Januari 2023
Sloop woningen
Januari 2024
Oplevering nieuwbouw

Borgenbuurt
Witsenborgstraat 5 t/m 39
Woningverbetering onbewoonde staat
September 2020 Afspraken keukentafelgesprekken
Januari 2021
Start woningverbetering
Juni 2021
Oplevering
Witsenborgstraat 6 t/m 28
Woningverbetering onbewoonde staat
Mei 2021
Afspraken keukentafelgesprekken
Oktober 2021
Start woningverbetering
April 2022
Oplevering

Almastraat 48/48a t/m 70/70a
Sloop/nieuwbouw
April 2022
Afspraken keukentafelgesprekken
September 2022 Ingangsdatum Sociaal Plan
September 2023 Sloop woningen
September 2024 Oplevering nieuwbouw
Burchtplein 2/2a t/m 16/16a
Sloop/nieuwbouw
Oktober 2022
Afspraken keukentafelgesprekken
Januari 2023
Ingangsdatum Sociaal Plan
Januari 2024
Sloop woningen
Januari 2025
Oplevering nieuwbouw

Planning onder voorbehoud. Afhankelijk van beschikbare middelen en benodigde vergunningen en/of vrijstellingen kan de
bovengenoemde planning wijzigen.

Projectteam Bedum 200
Communicatie
planning

In ons projectteam Bedum 200 werken de
volgende medewerkers:

1e helft 2020
Edwin Eerens
projectleider

Maand

Wat

Januari
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√

Startbijeenkomst deelproject Woningverbetering:

Wichard Westra
assistent
projectleider

Februari

 De Ruyterstraat 1-29
 Karel Doormanstraat 14 t/m 28 e/o
 Ridderbosstraat 5 t/m 15 en
Boermastraat 23-25

Startbijeenkomst deelproject Nieuwbouw:
Maart

Iñes van der Beek
woonconsulent projecten

 Abel Tasmanstraat 9-23, 22-30, 2-20 en
Van Speykstraat 4-10
Woonupdate

April

Startbijeenkomst deelproject Woningverbetering:

 Ridderbosstraat 10 t/m 22 en
Mekelstraat 2 t/m 30 e/o

Benno Jacobs
woonconsulent projecten

Vervolg bijeenkomst deelprojecten:
Mei

 De Ruyterstraat 1-29
 Ridderbosstraat 5 t/m 15 en
Boermastraat 23-25

Voor reguliere bewonerszaken kunt u contact
opnemen met

Vervolg bijeenkomst deelprojecten:
Juni

 Abel Tasmanstraat 9-23, 22-30, 2-20 en
Van Speykstraat 4-10

 Ridderbosstraat 10 t/m 22 en

Raja Koolhof
woonconsulent

Mekelstraat 2 t/m 8

Juli

Woonupdate

Contact projectcommissie

Contact Wierden en Borgen

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

Bij vragen over uw woning kunt u contact opnemen met
Wierden en Borgen:

Professorenbuurt
Janet Wesseldijk, Herman Timans,
Roelf Dijk, Jenny Zuur
professorenbuurtbmr@gmail.com
Borgenbuurt
Harmke Dokter
hpbedumtenboer@outlook.com

Telefonisch: 050 - 402 37 50
Per mail:

woonpunt@wierdenenborgen.nl

