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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.

Voorbereidingen sloop
De voorbereidingen voor de sloop van de woningen aan de Mr. Lohmanstraat zijn in

volle gang. Sinds eind oktober staan er hekken rond de te slopen woningen.  De

directe aanleiding hiervoor was vandalisme dat plaatsvond in een aantal leegstaande

woningen. 

https://mailchi.mp/c0d159ff70aa/nieuwsbrief-7-november-2019?e=[UNIQID]


In de woningen zitten panelen met asbest. Dit is zogenoemde hechtgebonden asbest.

Dat betekent dat er minder snel asbestvezels vrij kunnen komen. Deze komen vrij als

iemand in het materiaal boort of zaagt. Omwonenden lopen dus geen gevaar.

Medio november ontving Patrimonium een rapportage van de asbestinspecteur. Een

gespecialiseerd bedrijf ruimde vervolgens het asbest op. Dit is gemeld bij de

gemeente Barendrecht. Daarna laten we de tuinen snoeien en de schuttingen

opruimen. De locatie is inmiddels ook voorzien van bewakingscamera's.

Ziet u iets verdachts? Meld dit dan bij de politie. De wijkagent is op de hoogte van de

situatie aan de Mr. Lohmanstraat.

Aannemer Van den Heuvel start vanaf 25 november met het verwijderen van

aansluitingen van elektra en gas uit de woningen. De werkzaamheden nemen

ongeveer 5 werkdagen in beslag. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het

trottoir voor de woningen niet of niet goed te bereiken.

 

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

komen, moet u zijn ingeschreven als woningzoekende. Hebt 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. 
 
   november

Patrimonium plaatste hekken om de te slopen
woningen

http://www.woonnetrijnmond.nl/


start cameratoezicht

   december
voorbereidingen sloop
Stedin en Evides verwijderen nutsvoorzieningen en
meters

   januari
voorbereidingen sloop
selectie sloopaannemer

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Uitschrijven
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