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Herontwikkeling Mr. Lohmanstraat

De herontwikkeling van de Mr. Lohmanstraat is in volle gang. In deze nieuwsbrief 
informeren wij u over de stand van zaken en geven wij u een doorkijkje naar de 
toekomst van de locatie. 

De bestemmingsplanprocedure
Voor de locatie  van de woningen aan de Mr. Lohmanstraat 1-43, Ir. 
Albardastraat 2-10 en Mr. Thorbeckestraat 34-38 is momenteel 
een bestemmingsplan-procedure gestart. Gemeente Barendrecht is hiervoor 
verantwoordelijk. Een aantal omwonenden heeft een zienswijze ingediend. Op 
16 april is het onderwerp besproken in de Commissie Ruimte. Op 11 juni komt 
het bestemmingsplan aan de orde in de raadsvergadering. De gemeenteraad zal 
het  bestemmingsplan naar alle waarschijnlijkheid vaststellen. Het 
bestemmingsplan wordt opnieuw zes weken ter inzage gelegd.  
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Hoe staat het met de nieuwbouw?
Op de locatie van de Mr. Lohmanstraat 1-43, Ir. Albardastraat 2-10 en Mr. 

Thorbeckestraat 34-38 realiseert Patrimonium 93 duurzame, levensloopvriendelijke 

huurappartementen. Het gaat om sociale huurwoningen verdeeld over drie 

gebouwen. Patrimonium hoopt begin 2020 te beginnen met de voorbereidingen voor 

de nieuwbouw. 

Een aantal omwonenden heeft hun zorgen uitgesproken, bijvoorbeeld over privacy, 

parkeren en groen. Patrimonium gaat daarom in gesprek met deze mensen om te 

kijken of er mogelijkheden zijn om tot elkaar te komen. De betreffende bewoners 

hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst.

Schrijf nu alvast in als woningzoekende
Wij verhuren de nieuwe woningen straks via Woonnet Rijnmond. Om in aanmerking te 

komen, moet u zijn ingeschreven als woningzoekende. Heeft u interesse? Schrijf u dan 

alvast in. U kunt zich alleen inschrijven als woningzoekende, niet als geïnteresseerde 

voor specifieke woningen. Inschrijven kost € 10 per jaar en kan op 

www.woonnetrijnmond.nl.



Agenda
Hieronder vindt u een overzicht van de volgende stappen in het proces. 

Mei                   Overleg Patrimonium met omwonenden

Juni                   Bespreking bestemmingsplan in de raadsvergadering

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
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