In deze nieuwsbrief geven we een update over de
bouw van de flexwoningen in Middelharnis

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 1 Flexwoningen Middelharnis

Terugblik: Veel vragen op inloopavond
We kijken als gemeente Goeree-Overflakkee en woningcorporatie Oost West Wonen terug op
een drukke en constructieve inloopavond in het Diekhuus. We hebben veel vragen gekregen en
gelukkig ook veel vragen kunnen beantwoorden. We zagen ook zorgen.
We waarderen het dat u de moeite nam om uw vragen en zorgen persoonlijk met ons te
bespreken. Met al uw vragen, opmerkingen en tips hebben we de informatie op onze website
inmiddels zo veel mogelijk verduidelijkt en uitgebreid.
Neem vooral een kijkje op www.goeree-overflakkee.nl/flexwoningen.

Klik hier om gelijk naar de projectpagina te gaan

Wat is de stand van zaken?
Afgelopen maandag is de businesscase - dat is het plan
waarin alles staat over het project - ingeleverd bij het Rijk. Het
Rijk bekijkt deze dagen het plan en oordeelt of het akkoord
gaat.
Als dit een 'ja' is, dan is daarmee de financiering
geregeld. Tussen de gemeente en Oost West Wonen wordt
een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de
onderlinge afspraken staan beschreven. Deze maand nog
vindt de definitieve besluitvorming bij Oost West Wonen en de gemeente plaats, daarin wordt op
basis van de nodige investeringen een afgewogen keuze gemaakt.
Zodra de besluitvorming rond is, wordt de tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd. Dan
geven we ook opdracht om in de fabriek 'onze' flexwoningen te gaan maken. Met de
productietijd weten we dat het lastig wordt om het eerste kwartaal van 2023 te halen, maar daar
zetten we wel op in.

Gezocht: leden voor klankbordgroep
Woont u in de directe omgeving van de flexwoningen? Weet u
goed wat er leeft in de buurt? En wilt u de komende tijd
regelmatig (denk aan 1x per maand een avond) met ons
meedenken over de flexwoningen en een goede inpassing in
de omgeving? Meld u dan ook voor de klankbordgroep
Omgeving Flexwoningen!
Aanmelden kan door uw contactgegevens en een korte
motivatie te sturen naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl.
Aanmelden kan tot en met 25 oktober.

Projectpagina gemeente

Website Oost West Wonen

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u noreply@mailings.goeree-overflakkee.nl toe aan uw adresboek.

