
Het plan voor de wijk

Dagelijks werken we samen aan de
toekomst van uw Nieuwdorp. Een buurt,
met een bruisend centrum, waar het fijn
en energiezuinig wonen is voor jong en
oud. Om tot dat droomplaatje te komen,
moeten we vernieuwen, slopen,
renoveren en bouwen.

Vragen?

Neem dan contact op met Ron van
Houten of Claudia Merx. U bereikt ze
telefonisch op (046) 420 35 35 of per mail
via nieuwdorp@zaam-wonen.nl
Vanaf 8 februari is er iedere dinsdag en
donderdag van 10:00 - 12:00 uur
spreekuur in het Huis van de Toekomst
(Crostolostraat 10).

Met wie?

Vanaf 2023 gaan we met bewoners in
gesprek over het verbreden van straten en
stoepen zodat we in 2024 aan de slag
kunnen. 
Ook het inrichten van de achterpaden doen
we samen met bewoners. Hiermee starten
we zo snel mogelijk. 

Bent u eigenaar? Ook dan kunt u meedoen.
We vertellen u graag wat mogelijk is en
welke subsidies er zijn.

We zijn ons ervan bewust dat dit een grote
impact heeft op uw leven. Een huis is uw
plek, uw thuis. Veranderingen, ook met wat
moois in het vooruitzicht, zijn niet altijd
even gemakkelijk. Toch zijn we vol
vertrouwen dat het resultaat er straks mag
zijn. En wij beloven, u hier stap voor stap in
te begeleiden en al uw vragen te
beantwoorden. 



Hoe gaan we dat doen?

We slopen 62 woningen en bouwen 32
levensloopbestendige woningen terug op de
plek van de Kamperstraat, Tripstraat,
Kuringenstraat, Baesweilerstraat en
Peldenstraat. 

We creëren meer lucht en ruimte in de
Woeringenstraat, Crostolostraat en
Damiatestraat. Hiervoor slopen we 24
woningen en bouwen 4 nieuwe
levensloopbestendige woningen terug. 
Verder realiseren we groene parkeerhoven
op de plekken met de meeste parkeerdruk.

Onze woningen in de Woeringenstraat,
Crostolostraat, Damiatestraat en
Peldenstraat gaan we renoveren en
verduurzamen. Straten maken we
breder en achterpaden richten we
opnieuw in. Ook vervangen we de
buitenriolering. 

Wanneer?

Met bewoners die moeten verhuizen
gaan we vanaf nu samen op zoek naar
een andere woning die voldoet aan hun
wensen. 
Eind 2022 starten we met het
renoveren en verduurzamen van
woningen. Hiermee denken we in 2025
klaar te zijn. 

Waarom doen we dit?

We doen dit omdat Nieuwdorp een sterke
behoefte heeft aan kwalitatief goede,
levensloopbestendige en energiezuinige
woningen, met voldoende ruimte, groen en
parkeervoorzieningen zodat bewoners ook
in de toekomst prettig en graag in
Nieuwdorp kunnen wonen.

Ook komen er nieuwe seniorgeschikte
woningen (met zorg) op de plek van de
kerk en de voormalige basisschool.
Hoeveel precies, dat onderzoeken we
nog. Uiteindelijk zullen er dus geen of
slechts enkele woningen minder zijn
dan nu in Nieuwdorp. 
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