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Herontwikkeling Mr. Lohmanstraat 

Op de locatie van de Mr. Lohmanstraat 1-43 (oneven), Ir. Albardastraat 2-10 en Mr. 
Thorbeckestraat 34-38 realiseren we 93 duurzame, levensloopbestendige 
huurappartementen, verdeeld over drie gebouwen met overwegend drie verdiepingen 
(vier bouwlagen) met schuine kap en lift. De appartementen zijn vanaf de eerste 
verdieping bereikbaar via galerijen. Het gebruiksoppervlak van de appartementen 
variëren van 70 m2  tot 83 m2.
De uitstraling is volgens het door de gemeente opgestelde beeldkwaliteitsplan voor 
het centrumplan, waarbij het ontwerp is geïnspireerd door de oude jaren ‘50 
architectuur, met baksteen met een warm aards kleurenpallet. 

Sociaal plan huidige bewoners 
Het sociaal plan (planbesluit) voor de bewoners aan de Mr. Lohmanstraat 1-43 
(oneven), Ir. Albardastraat 2-10 en Mr. Thorbeckestraat 34-38 is vorig jaar op 3 april 
ingegaan en liep tot 1 september. Inmiddels hebben alle huurders een nieuwe woning 
gevonden of in ieder geval geaccepteerd. Totdat de woningen gesloopt worden, 
verhuren we de woningen de komende maanden tijdelijk via een gespecialiseerde 
beheerorganisatie (Ad Hoc). 
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Bestemmingsplanprocedure
Zowel de nieuwbouwplannen van Patrimonium als de uitbreiding en herinrichting van 
het parkeerterrein tussen de Mr. Lohmanstraat en het Achterom en de mogelijkheid 
voor een aantal panden om uit te breiden aan het Achterom, passen niet in het 
bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft in de zomer (van 22 juni 
tot 21 juli) ter inzage gelegen.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt dit najaar ter inzage. De gemeente informeert u 
hierover in de Schakel (Blik op Barendrecht) en de direct omwonenden via een brief.

Sloop woningen aan de Mr. Lohmanstraat 2-32

Alle bewoners van de woningen aan de Mr. Lohmanstraat 2 – 32 hebben 
inmiddels een nieuw thuis gevonden. Deze woningen worden dit najaar 
gesloopt. Voor direct omwonenden en de winkeliers organiseren we samen met 
sloopbedrijf Oranje B.V. een informatieavond op donderdag 20 september in 
het Dienstencentrum aan de Windsingel. Medewerkers van Oranje B.V. lichten 
kort de werkzaamheden toe; de uit te voeren werkzaamheden, asbestsanering, 
de procedure, de route in de wijk en de mogelijk te verwachten overlast.
Op dit moment lopen nog een aantal onderzoeken van de provincie en de 
gemeente. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond kunnen we de sloopdatum 
officieel vaststellen.

Woont u in de wijk, hebt u geen uitnodiging gekregen maar wilt u ook op de 
hoogte blijven?
Dan bent u uiteraard ook van harte welkom om 19.00 uur aan de Windsingel!
U kunt zich aanmelden via info@patrimoniumbarendrecht.nl.



Meer informatie over het 

nieuwbouwproject? 

Kijk op onze projectenpagina

meer informatie over de 

Centrumaanpak? 

Bezoek de gemeente

Brandweeroefeningen in leegstaande woningen 
Het vrijwillige brandweerkorps van Barendrecht geven we de gelegenheid om te 
oefenen in de woningen aan de Mr. Lohmanstraat 2-32. De oefenavonden zijn 
vooralsnog op maandag 17 en 24 september van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. 
Op deze avonden kunt u een brandweerwagen in de straat tegen komen en rook uit 
de woningen zien komen. De brandweer beperkt de overlast voor de omwonenden 
zoveel mogelijk. Als u toch overlast ervaart of vragen hebt neemt u dan contact op 
met de contactpersonen van de brandweer, Gert Westdijk telefonisch 06 – 50 24 33 41 
of Rick Koedoot telefonisch 06 – 41 34 60 35.



Verwijderen nutsvoorzieningen

Vanaf 24 september worden de meters uit de woningen aan de Mr. 
Lohmanstraat 2-32 verwijderd. U merkt hier weinig van, alleen dat werknemers 
van onder andere Stedin en Evides in de woningen aanwezig zijn.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Uitschrijven 


