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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.

Procedure bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft op 2 juli 2019 het bestemmingsplan voor de Mr. Lohmanstaat

gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigde bestemmingsplan kon u tot eind augustus inzien.

Bekijk de informatie over het bestemmingsplan op de website van de gemeente

Tijdelijk verhuur
Patrimonium verhuurt de woningen aan de Mr. Lohmanstraat op dit moment met

tijdelijke contracten.  Voor 1 oktober moeten de bewoners de woningen verlaten.

https://mailchi.mp/f471a253ca87/herontwikkeling-mr-lohmanstraat-nieuwsbrief-6-september-2019?e=[UNIQID]
https://www.barendrecht.nl/vaststelling-gewijzigd-bestemmingsplan-mr-lohmanstraat-ter-inzage


Komt een woning eerder leeg? Dan verzegelen wij de nutsvoorzieningen en timmer wij

de woningen dicht zodat ze onbewoonbaar zijn. 

Voorbereidingen sloop
Ingenieursburo BOOT kreeg opdracht om de sloop te begeleiden. Zodra duidelijk
is wanneer de daadwerkelijke sloop van start gaat, ontvangen de direct
omwonenden van de Mr. Lohmanstraat een uitnodiging voor een informatieavond. 
      
In het laatste kwartaal van dit jaar verwijderen Stedin en Evides de
nutsvoorzieningen uit de woningen. Om de toevoerkabel tussen het hoofdnet (op
openbaar terrein) en de meter los te koppelen, is het noodzakelijk om de stoeptegels
voor de woningen tijdelijk weg te halen. 

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 speci�eke 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. 
 

  oktober

woningen leeg
asbest inventarisatie in de woningen
verzegelen elektriciteit- en gasmeter
woningen dichttimmeren 

  november
verwijderen nutsvoorzieningen door Stedin en
Evides

http://www.woonnetrijnmond.nl/


  december
verwijderen nutsvoorzieningen door Stedin en
Evides
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