Persbericht
Goede opkomst bij informatiebijeenkomsten bewoners Tweebosbuurt
Bewoners geïnformeerd over de plannen voor hun buurt
In de afgelopen twee weken organiseerden woningcorporatie Vestia en de gemeente
Rotterdam informatiebijeenkomsten voor de bewoners van de Tweebosbuurt in de
Afrikaanderwijk. Het college van B&W van Rotterdam stemde op 3 juli in met de plannen voor
de vernieuwing van de Tweebosbuurt. Deze vernieuwing levert 374 nieuwe woningen op.
Daarvoor worden 599 woningen en bedrijfsruimten gesloopt. Door renovatie blijven 90
woningen behouden. Vestia en de gemeente vonden het belangrijk om de bewoners direct
persoonlijk over de plannen te informeren.
Goede opkomst
Om te voorkomen dat bewoners de plannen uit de media zouden vernemen, zijn zij direct
persoonlijk geïnformeerd. Op 9 juli ontvingen alle bewoners van de Tweebosbuurt een brief
met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. In kleinschalige bijeenkomsten vertelde
Vestia de bewoners over de toekomstplannen voor hun buurt. Na een presentatie was er alle
ruimte om in gesprek te gaan met medewerkers van Vestia en de gemeente om persoonlijke
vragen te stellen. De opkomst was goed, 66% procent van de bewoners heeft een van de
informatiebijeenkomsten bezocht.
Klankbordgroep
Om in gesprek te blijven met de bewoners organiseert Vestia een klankbordgroep. Tijdens de
informatiebijeenkomsten hebben 45 bewoners zich hiervoor opgegeven. Vestia is blij met de
grote belangstelling en gaat met de deelnemers in gesprek om hun precieze rol af te
stemmen. Een belangrijk doel is in ieder geval meedenken over het behoud van de
leefbaarheid in de wijk en de portieken tijdens de vernieuwing van de Tweebosbuurt. De
Huurdersraad van Vestia ondersteunt de klankbordgroep. Om de leefbaarheid te behouden
verhuurt Vestia ook tijdelijk de vrijgekomen woningen.
Huisbezoeken en spreekuur
Bewoners die al op vakantie waren, hoeven zich geen zorgen te maken dat zij informatie
missen. Medewerkers van Vestia gaan de komende tijd bij alle bewoners op huisbezoek om
iedereen goed te informeren en te begeleiden bij het vinden van een andere woning. Ook de
bewoners van de woningen die gerenoveerd worden, krijgen later dit jaar een huisbezoek.
Daarnaast is er van maandag tot en met donderdag een spreekuur op het kantoor van Vestia
aan de Hilledijk, waar bewoners van de Tweebosbuurt zonder afspraak binnen kunnen lopen.
Zij worden verder geïnformeerd met nieuwsbrieven en via de websites
www.vestia.nl/tweebosbuurt en www.rotterdam.nl/tweebosbuurt.

