Start bouw fase 3 Noord Es Zuidlaren

5 oktober 2017, editie belangstellenden wijkvernieuwing
In deze nieuwsbrief geven we u graag
meer informatie over de sloop van
woningen aan de Heerdelaan & start
bouw fase 3 Noord Es in Zuidlaren.

Oplevering fase 2
De nieuwe bewoners ontvingen in augustus de
sleutel van hun nieuwe woning.
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Wijkontwikkeling Noord Es
In het gebied Noord Es te Zuidlaren vervangen we
42 verouderde woningen voor nieuwbouw. Een
flinke klus, daarom is de sloop en nieuwbouw
verdeeld in 3 fasen. In juli 2016 is fase 1
opgeleverd. Fase 1 bestond uit de realisatie van 16
sociale huurappartementen op de hoek van de
Heerdelaan & Ericalaan.

Gezinswoningen Heerdelaan

Levensloopbestendige woningen Heerdelaan

Alle 16 woningen zijn energie neutrale woningen
(NOM). Dit betekent dat de woningen in de regel
evenveel energie opwekken als nodig is voor het
huis en het huishouden bij een gemiddelde
gezinsgrootte.
Appartementencomplex het Eschhoes

Begin 2017 is begonnen met de start bouw van
fase 2. Er zijn 6 prachtige gezinswoningen
gerealiseerd en 10 levensloopbestendige woningen
aan de Heerdelaan. We zijn wederom erg blij met
het eindresultaat, evenals de nieuwe bewoners!

De woningen zijn all electric. Met deze nieuwbouw
wil Woonborg bereiken dat CO2-uitstoot
vermindert, huurders energieneutraal kunnen
wonen en het wooncomfort toeneemt.

Sloop woningen Heerdelaan
Acht verouderde woningen aan de Heerdelaan 42
t/m 56 worden nu gesloopt. Er staan hekken om
de woningen. Oenema B.V. zal de sloop uitvoeren.
De grond wordt vervolgens bouwrijp gemaakt.
Start bouw fase 3
In november start Bouwgroep Dijkstra Draisma
met de bouw van de laatste fase, fase 3. We
bouwen 8 levensloopbestendige woningen aan de
Heerdelaan en 2 levensloopbestendige woningen
aan de Ericalaan, op een stuk grond naast het
Eschhoes. Het betreft opnieuw sociale
huurwoningen. De oplevering van de woningen
staat gepland voor augustus 2018.
Ook deze 10 woningen worden NOM-woningen,
zonder gasaansluiting.
Woningverdeling
De woningen in fase 3 worden in het voorjaar van
2018 gepubliceerd op onze website woonborg.nl.
Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte
gehouden:

-

Datum waarop we de woningen
aanbieden op onze website;
Voor welke doelgroep de woningen
beschikbaar komen;
Wat de huurprijs gaat worden.

Contactgegevens
Telefoon
: (0592) 303 600
E-mail
: info@woonborg.nl
Website
: www.woonborg.nl
Bezoekadres
Postadres

: Tynaarlosestraat 1 Vries
: Postbus 3
9480 AA Vries

Afmelden nieuwsbrief
Heeft u geen belang meer bij het ontvangen van
de nieuwsbrief? Laat het ons dan weten. U kunt
ons bereiken via de genoemde contactgegevens.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woonborg.
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden
verbonden. – oktober 2017

