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Nieuwsbrief Oranjewijk
verbetering en onderhoud complex
100 & 101

In deze nieuwsbrief vertellen wij u over de

beoogde werkzaamheden aan complex 100 en

101 in de Oranjewijk. Ook leest u:

• Onderhoud en woningverbetering

• Adressen

• Planning

• Post

• Leegstaande woningen

• Projectcommissie

• Wij Groningen

• Inceptivize

Onderhoud en woningverbetering
In de Oranjewijk wil De Huismeesters 345 woningen

onderhouden, verbeteren en energiezuiniger maken. De

afgelopen periode hebben wij hiervoor een plan gemaakt.

Momenteel voeren we dit plan uit in een aantal leeg-

staande woningen. Hierbij wordt gekeken of het plan dat

uitgewerkt is, ook in de praktijk uitgevoerd kan worden.

Met de leermomenten maken we het plan definitief.

Onze planning is om in 2023 te starten met de uitvoering

van het plan. Het project zal meerdere jaren duren. De

huurders van de woningen waarover dit gaat hebben

inmiddels een brief ontvangen. Er zijn ook woningen in de

Oranjewijk die worden verkocht na het verhuizen van onze

huurders. Deze woningen zijn in het beheer van VvE

beheerder Pandgarant. Voor deze woningen wordt in

overleg met Pandgarant een apart plan gemaakt.

Adressen
De beoogde werkzaamheden zullen plaats vinden bij de

complexen 100 en 101. 

Complex 100 bestaat uit de volgende 187 adressen:

• Graaf Adolfstraat 2 -46 a (even)

• Graaf Adolfstraat 1 -41 (oneven)

• J.W. Frisostraat 2 -52(even)

• J.W. Frisostraat 1-47a (oneven)

• Koninginnelaan 26,26a , 30-36a (even)

• Prinsesseweg 49-61A (oneven)

Complex 101 bestaat uit de volgende 160 adressen:

• Graaf Adolfstraat 48 -72a (even)

• Graaf Adolfstraat 43- 69a (oneven)

• J.W. Frisostraat 54-88a (even)

• J.W. Frisostraat 49-85a (even)

• Prinsesseweg 26-32a (even)

• A. van Solmstraat 17-25a (oneven)

Planning
Wij hebben voor de complexen 100 en 101 twee

verschillende planningen. Complex 100 ontvangt in januari

/ februari 2023 het redelijk voorstel. De beoogde start van

de werkzaamheden is in augustus 2023. Complex 101 staat

hier los van en ontvangt in 2023 het redelijk voorstel.

Post
In januari / februari 2023 sturen wij voor complex 100 het

redelijk voorstel per post. In het redelijk voorstel staat de

verbetering en onderhoud beschreven die wij aan uw

woning willen uitvoeren. Hierin staat ook een uitnodiging

om een modelwoning te bekijken, zo kunt u zien wat het

resultaat gaat worden.

Ons plan kan alleen doorgaan wanneer 70% van de

huurders hier 'ja' tegen zeggen. Wij hebben namelijk een

70% akkoord nodig voor de verbeteringen.
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Aannemer Van Wijnen
Van Wijnen is de hoofdaannemer die in opdracht van De

Huismeesters de werkzaamheden aan uw woning gaat

uitvoeren. Dit doen zij samen met verschillende onder-

aannemers.

Leegstaande woningen
In uw buurt staan lege woningen. Deze gaan wij inzetten

als modelwoning of als wisselwoning. Hier ziet u vak-

mannen die bezig zijn om deze woningen gereed te maken.

Projectcommissie
We vinden het belangrijk dat bewoners uit het project

tijdens de werkzaamheden meedenken over hoe de

uitvoering verloopt. Dat vragen, ideeën en klachten van

huurders snel op de juiste plek terecht komen. Als lid van

de projectcommissie heb je dus een adviserende,

signalerende en meedenkende rol.

De eerste projectcommissie vergadering heeft plaats

gevonden. Hierbij waren veel bewoners die in deze

commissie willen. In januari vind er een tweede

projectcommissie vergadering plaats.

Wij Groningen
WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de

gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden

op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden

en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun

talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de

sociale samenhang in de wijken.

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken

en buurten samen met groepen inwoners, sociale

netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden

inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het

ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligers-

werk, sport – of culturele activiteiten. Om mensen met

elkaar in contact te brengen, te bewegen om mee te doen

aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige

leefomgeving.

• Te bezoeken op het volgende adres: Heesterpoort 1

• Mail: wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl

• Tel: 050 367 72 02

Inceptivize
Vanuit De Huismeesters sturen wij driemaal per mail een

enquête tijdens het project, deze wordt verstuurd via het

bedrijf Inceptivize. Wij merken dat deze bijna niet wordt

ingevuld, wellicht belandt deze in uw spambox. Wij vinden

het zeer waardevol als u de tijd wilt nemen om deze in te

vullen. Met uw informatie kunnen wij het project

verbeteren.

Kerstgroet
Wij wensen u een mooie en gezonde kerst en een goed

begin van het nieuwe jaar.

Onze Contactgegevens
Heeft u vragen? Of wilt u graag een afspraak? Neemt u dan

contact op met De Huismeesters via het algemene

telefoonnummer (050) 365 71 71


