
 

 

Nieuwsbrief 1 

Beste lezer,  

U heeft zich aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief over het nieuwbouwproject 

Plein 1940 aan de Frisostraat in Zevenbergschen Hoek. Daarom ontvangt u deze 

eerste nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van de voortgang van dit 

project. 

 

 

Omwonenden krijgen uitgebreide informatie. In verband met de coronamaatregelen 

organiseren we op dit moment geen bijeenkomsten. Wel informeren we omwonenden 

zo gedetailleerd mogelijk. Dit gaan we doen door een informatieboekje te maken over 

de bouw van Plein 1940. Dit boekje valt minimaal twee weken voor de start van de 

bouw bij omwonenden op de mat. 

 

De direct omwonenden zijn de bewoners van de Frisostraat en Plein 1940. 

 

 

https://www.woonkwartier.nl/media/2284/infographic-resultaten-2019.pdf


 

 

Historie 

Het terrein ligt er al jaren verlaten bij en is zo op het eerste oog meer een honden 

uitlaatgebied geworden dan een bouwlocatie.  

 

Het eerste idee voor nieuwbouw in de vorm van twee appartementen gebouwen stamt 

uit 2006. In Zevenbergschen Hoek is een grote behoefte aan nieuwbouw.  Het idee 

om twee relatief kleine torentjes te bouwen is ontstaan omdat de behoefte aan 

appartementen groot is en tegelijk moest het qua hoogte passen in het straatbeeld en 

het plein zoals het nu is. Een doorgang naar het spoorpark was ook een grote wens.   

 

 

 

 

 



 

Nieuwbouw 

Het complex bestaat uit twee blokken met ieder 6 appartementen. In totaal zijn dit 10 

sociale huurwoningen en 2 grotere appartementen. De huurbedragen zijn nog niet 

definitief vastgesteld.  

 

Omdat de woningen uitermate geschikt zijn voor senioren, krijgen woningzoekenden 

boven de 55 jaar voorrang. Als lezer van deze nieuwsbrief bent u als eerste op de 

hoogte van de publicatiedatum via Klik voor Wonen. 

 

 

Start bouw  

Het plaatsen van bouwhekken en het bouw klaarmaken van het terrein stond eerst op 

eind van dit jaar gepland. Helaas gaat dit niet lukken. Het is nog niet precies duidelijk 

wanneer we kunnen starten. We hopen in de eerste maanden van 2021. We 

informeren u hierover later.   

 

Voorstellen aannemer De Koers Groep bouwt voor ons de appartementen. Dit is een 

aannemer die gewend is te bouwen in een omgeving waar al woningen staan. Wij 

hebben er alle vertrouwen in dat ze ook dit project tot een mooie afronding gaan 

brengen.  

 

Overlast Tijdens de bouwperiode is overlast voor omwonenden niet te voorkomen. 

Wel doen we er alles aan om hen op tijd te informeren over de planning van grote 

werkzaamheden en de route van het bouwverkeer. 



 

 

Informatie 

De woningen worden geadverteerd op de website van Klik voor Wonen, Over de 

exacte datum wordt u nog geïnformeerd. Wilt u  in aanmerking komen voor deze 

woningen? Zorg dan dat u ingeschreven staat bij Klik voor Wonen. 

 

Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze klantadviseurs. 

Bel ons op telefoonnummer 0168 35 00 00. Of stuur een e-mail 

naar info@woonkwartier.nl Wij helpen u graag! 

 

Op een paar kleine details na gaan we het gebouw maken zoals op de impressie is 

weergegeven. Bekijk hier het filmpje van het ondertekenen van de startovereenkomst  

 

 

Kent u iemand die ook graag de digitale nieuwsbrief ontvangt? 

Aanmelden kan via communicatie@woonkwartier.nl 

 

 

Volg Woonkwartier ook op de sociale media: 
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