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De eerste daken zijn geplaatst! De bouw ligt op schema. In deze nieuwsbrief leest u over: 

1. De laatste stand van de bouw 
2. Spreekuur in de ontmoetingskeet vanaf 17 september 
3. De bouwplanning voor de komende weken 
4. Toewijzing woningen bijna gereed 
5. Informatie voor de toekomstig bewoners 
6. Samen de buurt inrichten 

1. De laatste stand van de bouw  
De bouw ligt op schema  
Natuurlijk zijn er in deze coronatijd ook steeds 
uitdagingen, zeker met de levering van bouwmaterialen. 
Samen met de uitvoerder en het bouwteam zitten we 
daar bovenop en zoeken we steeds naar oplossingen. En 
tot nu toe lukt dat steeds. 
 
De eerste daken 
Op vrijdag 21 augustus werden de eerste daken 
geplaatst. We hebben een mooi filmpje gemaakt, kijkt u 
mee? 

https://www.charlottevanbeuningen.nl/grotezeeheldenbuurt/meekijken/ 
Vanaf nu worden elke woensdag daken geplaatst. Kom gerust eens kijken want het is een 
spectaculair gezicht.  
 
Kabels, leidingen, parkeerplaats Esschestraat 
Net voor de zomervakantie waren de nutsbedrijven klaar met de kabels en leidingen (o.a. 
Enexis). Fijn dat dat nu klaar is, ook voor de omwonenden. Dank voor ieders medewerking! 
 
Zodra de nutswerkzaamheden klaar waren 
konden we het parkeerterrein aan de 
Esschestraat aanleggen. Hierdoor is meer 
parkeerruimte ontstaan voor de bewoners 
van de Esschestraat en ook dat is fijn, hier 
was veel vraag naar. Aan die parkeerplaats 
ligt ook onze ontmoetingskeet, die we 
klaar gaan maken om u te kunnen 
ontvangen op de bouw.   
 
2. Spreekuur in de Ontmoetingskeet vanaf 17 september 
We merken dat er veel belangstelling is voor de bouw en woningen. Daarom openen we vanaf 
17 september de Ontmoetingskeet. Elke maandag van 16.00 tot 18.30 uur en op donderdag van 
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14.00 tot 17.00 uur. Ingang via het parkeerterrein naast Esschestraat 13. U kunt er binnen lopen 
om uw vragen te stellen. Er hangt ook informatie, zoals de bouwplanning, en tekeningen. 
Angelique Hoksbergen, Lennart van Liere, Marian van den Heuvel of Gerdie Jans Rat zijn er 
aanwezig en helpen u graag. Het bewaken van de 1,5 meter als afstand is een voorwaarde. We 
zorgen uiteraard voor desinfectiemiddel en papieren handdoeken. 
 
3. De bouwplanning voor de komende weken 
Uitvoerder Rick van de Ven: “De ruwbouw van de 152 woningen 
gaat goed vooruit, we streven ernaar om voor de kerstvakantie alle 
daken dicht te hebben”.  

• Eind augustus plaatsen we de eerste trappen in de woningen.  

• In de week van 31 augustus starten we met het monteren van 
de binnenwanden.  

• Medio september plaatsen we de eerste puien. 

• Hoogste punt: we verwachten dit eind oktober te bereiken. 
We gaan dit moment zeker vieren, op een coronaproof manier. 
U ontvangt daarover nog nader bericht.  

• Daarna verwelkomen we de stukadoors en tegelzetters op de 
bouwplaats. Hierdoor wordt het de komende weken steeds 
drukker op de bouw en zullen er ongeveer 100 mensen op de 
bouw werken.  

• Begin volgend jaar gaan we de bronnen in de achtertuinen 
boren voor de warmtepompen. 

Nu de metselaars de buitengevels optrekken, ziet u de bouwstijl zoals deze ontworpen is. Bekijk 
de foto’s en filmpjes op onze website of kom een kijkje nemen bij het terrein. 

 
Veel belangstelling voor de bouw 
“Als bouwers vinden we het hartstikke leuk om te zien dat er steeds meer 
mensen de bouw en ons ‘volgen’. Dagelijks staan mensen buiten bij de 
bouwhekken en kijken naar de vorderingen van hun woning of die van een 
familielid of bekende.  
Kom ook gerust kijken (buiten de bouwhekken). Of stel uw vragen vanaf 17 
sept. in de ontmoetingskeet naast Esschestr. 13.  
NB: loop niet zomaar de bouw op, dat kan niet vanwege de veiligheidseisen.” 

 
 
4. Bijna alle woningen toegewezen 
In drie rondes hebben we de woningen aangeboden. Vanwege corona deden we dit digitaal en 
telefonisch. Angelique Hoksbergen en Lennart van Liere spraken met alle toekomstige bewoners 
en hielpen met vele vragen en keuzes. 
 
Inmiddels zijn alle toekomstige bewoners van de eengezinswoningen bekend. En bijna alle 
bewoners van de appartementen, beneden- en bovenwoningen en de bungalows. Er lopen nog 
acht aanbiedingen. “Het blij maken van mensen is toch het allermooiste van ons werk”, vertellen 
Angelique en Lennart enthousiast. “Zeker als mensen dit niet meer verwacht hadden omdat ze 
niet de eerste kandidaat waren. Het is zo mooi om dan de blijdschap te horen.” 
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Eigen keukenkeuze 
Alle toekomstige bewoners kunnen hun keuken naar eigen wens samenstellen. Door zelf de 
kleuren uit te kiezen van werkbladen, achterwand en frontjes. En eventueel nog een extra kastje 
of aanpassing te laten doen. Over deze keukenkeuzes ontvangen we veel enthousiaste reacties. 
  
5. Informatie voor toekomstig bewoners 
 
We nodigen u uit voor een bijpraatmoment 
We nodigen alle toekomstige bewoners uit voor een ‘bijpraat-
moment’ eind september/begin oktober. U kunt dan – op afstand- 
een kijkje nemen op de bouwplaats. U ontvangt dan ook de brochure 
van de woningen. Fijn als naslagwerk en om aan familie of vrienden te 
laten zien waar u komt te wonen.  
De uitnodiging voor het bijpraatmoment ontvangt u per mail. 
Vanwege corona nodigen we per keer maximaal tien personen uit en 
vragen we u om u vooraf aan te melden. Meestal zal het zo tussen 
16.00 en 18.00 u. zijn en daarom zorgen we voor een klein snack. 
bouwplanning 

6. Samen de buurt inrichten 
Voor de inrichting van het openbare terrein hebben we een plan 
gemaakt met daarin vijf elementen/plekken voor ontmoeten en contact. We richten die plaatsen 
graag verder in met toekomstige bewoners en omwonenden.  
Met de gemeente en bureau Lubbers bereiden we de deze momenten van dialoog en keuzes 
voor.  In oktober ontvangt u van ons een uitnodiging hiervoor,  
 
Vragen/contact 
Hebt u nog vragen? Neem dan met ons contact op, we helpen u graag. U kunt ons mailen: 
gzb@charlottevanbeuningen.nl of bellen via (073) 656 23 82. 
 
Hartelijke groet,  
Team Charlotte van Beuningen 
 
Angelique Hoksbergen – Lennart van Liere – Marlinde van den Brok 
– Henk Verweij – Marian van den Heuvel – Gerdie Jans Rat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


