Bilthoven, juni 2018

Informatiebrief Tuinstraatkwartier
Zoals u weet ontwikkelt Woonstichting SSW met de bewoners van het Tuinstraatkwartier
een toekomstplan voor de sociale huurwoningen in deze wijk. Bijna een half jaar geleden
heeft u als omwonenden hierover een informatiebrief ontvangen van SSW. In die tijd is er
veel gebeurd en we brengen u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
SSW en gemeente in gesprek
Naast de bewoners is ook de gemeente De Bilt
een belangrijke samenwerkingspartner in de
planontwikkeling. We hebben veel en intensief
overleg gehad met de gemeente over parkeren,
inrichting openbare ruimte en verkeer.
Wat betreft parkeren hebben we gezamenlijk een
oplossing gevonden. Dit zal zijn in het
toekomstige openbare gebied.
Het gewijzigde schetsplan is naar verwachting
rond de zomer klaar. Dit bespreken we eerst met
de bewonerscommissie. Dat gebeurt in
samenspraak met de gemeente en
stedenbouwkundige van SSW.

Tijdelijke verhuur
De gemeente heeft aan SSW een
leegstandsvergunning verstrekt. Daarmee kunnen
woningen die nu vrijkomen tijdelijk verhuurd
worden. Voor de organisatie hiervan werkt SSW
samen met de ervaren partij Camelot Europe.
Informatiebijeenkomst
Zodra de bewonerscommissie heeft ingestemd
met het gewijzigde schetsplan, organiseert SSW
een informatiebijeenkomst voor u als
omwonenden van het Tuinstraatkwartier.

Nog geen ondergrondse containers in de wijk
Zolang er geen verbeterplan is voor de sociale
huurwoningen in het Tuinstraatkwartier, plaatst de
gemeente geen ondergrondse containers in deze
wijk. Heeft u hier een vraag over, dan kunt u
contact opnemen met de gemeente De Bilt.
Bewonerscommissie Tuinstraatkwartier
Voor een goede afstemming met en
betrokkenheid van de huurders, heeft SSW elke
maand een overleg met de bewonerscommissie
van het Tuinstraatkwartier.
Daarbij worden de actuele ontwikkelingen
besproken. Ook stellen we met elkaar een sociaal
plan op voor de bewoners.

Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het SSW-projectteam Tuinstraatkwartier via
telefoonnummer 030 220 58 33 of het speciale e-mailadres Tuinstraatkwartier@ssw.nl
Ook kunt u in uw wijk met eventuele vragen terecht bij de bewonerscommissie Tuinstraatkwartier.
Het e-mailadres is bewonerstuinstraatkwartier@gmail.com

