
 

 

Nieuwsbrief 1 

Beste lezer,  

U heeft zich aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief over het  nieuwbouwproject 

Rebus in Stampersgat. Daarom ontvangt u deze eerste nieuwsbrief. Hiermee houden 

wij u op de hoogte van de voortgang van dit project.  

 

 

Historie 

Het plan Rebus heeft een lange historie. Al in 2006 zijn de percelen aangekocht van 

de toenmalige eigenaar, de familie Bus. Het ontwikkelen van een haalbaar plan op 

deze locatie bleek lastiger dan gedacht. Pas in 2012 lag er een uitgewerkt plan voor 

de bouw van een appartementencomplex. Maar door het lange vergunningen- en 

bezwarentraject kregen we pas halverwege 2020 groen licht om echt te 

kunnen starten. 

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


 

 

Op dit moment werken we met aannemer Van Agtmaal aan de laatste voorbereidingen 

om te kunnen starten met de bouw. 

 

 

Nieuwbouw 

In het complex komen straks  9 sociale huurappartementen voor 1 of 2 personen. 

Achter het gebouw komen bergingen en parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners. 

 

De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor woningbouw op het 

achterterrein. 

 



 

Planning 

Het plaatsen van bouwhekken en het bouwklaar maken van het terrein stond eerst op 

eind van dit jaar gepland. Helaas gaat dat 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. 

 

 

Wij vinden het belangrijk de direct omwonenden goed te informeren.  

 

De direct omwonenden (zie adressen hieronder)  ontvangen een boekje met 

uitgebreide informatie. 

 Dennis Leestraat 1 t/m 27 en 2 t/m 20 

 J.F. Vlekkeplein 1-5-7-9a-9 en 2 t/m 10-10a 

 Brugstraat 1-17 en 2-2a t/m 8 

 Havenstraat 1 en 2-4-6-6a 

Staat uw adres hier niet bij, maar vindt u dat u hier wel bij hoort? Stuur dan een mail 

naar communicatie@woonkwartier.nl 

 

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 

mailto:communicatie@woonkwartier.nl
https://klikvoorwonen.nl/
https://www.klikvoorwonen.nl/


 

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 

 

 

   

Volg Woonkwartier ook op de sociale media: 
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