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Dit is de tweede nieuwsbrief over de Tweebosbuurt. In juli bent u samen met uw buren geïnformeerd
over de plannen in uw buurt. In deze brief leest u hier meer over.

Besluit gemeenteraad
In juli hebben wij u verteld over de plannen om uw wijk te vernieuwen en een
nieuwe impuls te geven. In dit plan worden 599 verouderde woningen en
bedrijfsruimten gesloopt. Hier komen 374 woningen voor terug; sociale en vrije
sector huurwoningen en koopwoningen. Ook renoveren wij 90 woningen. Eind
november neemt de gemeenteraad van Rotterdam het finale besluit over
de vernieuwing van de Tweebosbuurt. Over de uitslag informeren wij u
schriftelijk.

Wij komen bij u thuis
Het huisbezoek is een gesprek tussen u en ons. Tijdens het gesprek bespreken we persoonlijke
zaken, zoals uw gezinssamenstelling en inkomensgegevens. Deze gegevens zijn onder andere nodig
voor het inventariseren van uw woonwensen en de aanvraag van uw urgentie. Ook kunnen eventuele
financiële of sociale problemen aan de orde komen. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw
privégegevens, ook gelet op de nieuwe wet op de privacy. Daarom vragen wij u het
inventarisatieformulier, waarop wij deze gegevens noteren, te ondertekenen. Op kantoor scannen wij
dit formulier en uw andere gegevens in en bewaren deze in uw persoonlijke digitale archief. U mag
deze gegevens altijd bij ons inzien of opvragen.
Spreekuur
Heeft u vragen over de renovatie of sloop van uw woning, het aanvragen van een woonpas of over
het reageren op woningen? Van maandag tot en met donderdag is er spreekuur op ons kantoor
aan de Hilledijk 71. U kunt zonder afspraak tussen 9.00 tot 10.00 uur binnenlopen.
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Op 23 juli zijn wij gestart met de huisbezoeken bij bewoners die door mogelijke sloop hun woning
moeten verlaten. Met dit huisbezoek kunnen we veel vragen die bij u leven wegnemen. Wij hebben nu
ruim 200 bewoners thuis bezocht. We verwachten de bezoeken eind
oktober af te ronden. U ontvangt vooraf een brief met de datum voor
de afspraak. Of wij bellen u voor het maken van een afspraak. Tijdens
het huisbezoek bespreken wij samen met u:
het sociaal plan;
uw huishouden en woonwensen;
de verhuiskostenvergoeding;
de voorrangsverklaring (urgentie);
het zoeken naar een andere woning;
of er voor u een bijzondere situatie van toepassing is.
Renovatiewoningen
Naar verwachting starten onze woonbegeleiders eind dit jaar met huisbezoeken bij de
renovatiewoningen. Tijdens dit huisbezoek bespreken wij welke werkzaamheden er in uw woning
worden uitgevoerd. U ontvangt vooraf een brief met de datum voor de afspraak. Of wij bellen u voor
het maken van een afspraak.

Klankbordgroep
Op 24 september was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep met bewoners die in de
woningen wonen die mogelijk gesloopt gaan worden. Met de klankbordgroep bespreken we onder
andere hoe we de buurt leefbaar kunnen houden. Daarnaast is er ruimte voor vragen over de plannen
van de buurt, de urgentie en het vinden van een nieuwe woning. Uiteraard informeren we hierover alle
bewoners middels de nieuwsbrieven.
De klankbordgroep voor de renovatiewoningen komt in oktober voor het eerst bij elkaar. Bewoners
die in een renovatiewoning wonen en die zich hebben opgegeven voor de klankbordgroep renovatie,
ontvangen na 15 oktober een uitnodiging hiervoor.

Tijdelijke verhuur

Is er iets stuk?

Lege woningen in de Tweebosbuurt gaan we
tijdelijk verhuren. Zo houden we, samen met de
bewoners, de buurt schoon, heel en veilig tijdens
de herhuisvesting.

Is er iets stuk in uw woning of in de algemene
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ruimte? We horen het graag en we komen het
zoals gebruikelijk repareren. Vraag uw reparatie
aan op www.vestia.nl of bel 088 124 24 24.
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