Bilthoven, 9 augustus 2017

Informatiebrief Tuinstraatkwartier
De afgelopen maanden heeft Woonstichting SSW intensief overleg gevoerd over de toekomst
van de wijk Tuinstraatkwartier met de gemeente De Bilt, een stedenbouwkundige en de
bewonerscommissie. Deze commissie vertegenwoordigt de huurders.
Met deze Informatiebrief informeren wij u als omwonende van het Tuinstraatkwartier over de
ontwikkelingen in deze wijk.
Toekomst huurwoningen
De 179 sociale huurwoningen aan de
Jasmijnstraat, Lathyrusstraat, Meidoornpad,
Seringstraat en Tuinstraat (gebouwd tussen 1948
en 1953) zijn bouwtechnisch aan ingrijpende
vernieuwing toe. Op de plattegrond aan de
achterzijde van deze Informatiebrief ziet u waar
deze huurwoningen in de wijk staan.
Doel van het toekomstplan Tuinstraatkwartier is
dat de slechte punten van de woningen opgelost
worden en de sterke punten van de woningen en
de wijk behouden blijven.
Bewonersavond
Op 4 juli 2017 hebben we de huurders tijdens een
bewonersavond geïnformeerd over een idee voor
de herinrichting van de wijk Tuinstraatkwartier. In
dit voorstel wordt een deel van de huurwoningen
gerenoveerd en een ander deel gesloopt en
vervangen door nieuwbouw.
Alle huurders hebben op de bewonersavond of de
dag erna een informatiepakket ontvangen met
schetsen en een reactieformulier. Tot 1 augustus
konden de huurders dit opsturen naar SSW.

Aanpak
Het komende half jaar gaan we met de
stedenbouwkundige het gepresenteerde idee voor
de toekomst van het Tuinstraatkwartier verder
uitwerken. Dat doen we in nauw overleg met de
bewonerscommissie. Ook de gemeente is hierbij
betrokken.
Omwonenden informeren
Gebleken is dat een aantal omwonenden van het
Tuinstraatkwartier in de loop van de maand juli
kopieën van het informatiepakket voor de
huurders in de bus hebben gekregen. Daarbij
wordt de indruk gewekt dat SSW de afzender is.
Dat is niet het geval!
Wij begrijpen heel goed dat u geïnteresseerd bent
in het toekomstplan van de wijk waar u naast
woont. Alleen ligt de focus in deze fase van de
gebiedsontwikkeling nog op onze huurders.
Zodra het toekomstplan Tuinstraatkwartier verder
vorm heeft gekregen, ontvangt u meer informatie.
Heeft u nog een vraag? Stuur dan een e-mail naar
tuinstraatkwartier@ssw.nl
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