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In juni 2020 ontving u van ons de laatste nieuwsbrief. Wij vertelden u toen dat het bestuur van WoonInvest en 
de Raad van Commissarissen akkoord gingen met de sloop- en nieuwbouwplannen van uw woongebouw.  
 

>> Vooruitblik 
 
Van start met het sociaal plan 
In de laatste nieuwsbrief lieten wij u weten dat we samen met de klankbordgroep aan de slag zijn gegaan met de 
invulling van het sociaal plan. De eerste gesprekken vonden plaats samen met onze projectleider. Door het plotselinge 
vertrek van onze projectleider is noodgedwongen een pauze ingelast met de voortgangsgesprekken.  
Inmiddels is een nieuwe projectleider aangenomen en worden vanaf november 2020 de vervolggesprekken ingepland. 
 
Wat is de rol van de klankbordgroep? 
De klankbordgroep gaat namens alle bewoners van uw woongebouw in gesprek met WoonInvest, onder andere over 
de invulling van het sociaal plan. In dit sociaal plan leggen we de gezamenlijke afspraken vast. Denk hierbij aan de 
verhuiskostenvergoeding, stadsvernieuwingsurgentie en bijvoorbeeld de regels bij terugkeer. Heeft u een vraag aan 
de klankbordgroep? Stuur een e-mail aan klankbordgroepdebres@gmail.com.  
 
Praat WoonInvest ook met andere partijen over De Bres? 
Inzake project De Bres is de klankbordgroep de enige partij waarmee WoonInvest praat als het gaat om 
bewonersvertegenwoordiging.  
 
Wij merken dat een sloop- en nieuwbouwproject zoals De Bres in brede belangstelling staat. In de zomerperiode heeft 
een lokale afvaardiging van de SP via een huis-aan-huis enquête de stemming onder de bewoners gepeild. Deze 
week vindt een door de SP georganiseerde bijeenkomst plaats in Het Tolhuis, onder andere over het sociaal plan.  
 
WoonInvest is blij met de betrokkenheid van de lokale politiek bij dit project en de wijze waarop zij hun achterban 
ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.  
 
 

>> Vragen?  
 
Heeft u vragen over het project? 
Op onze projectsite https://de-bres.wooninvest.nl vindt u alle informatie en de meest gestelde vragen en antwoorden.  
 
Liever persoonlijk contact?   
Neem dan contact op met uw woonconsulent Yasmina Bousraou. U bereikt haar op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur via 070 301 11 24. Of stuur een e-mail aan nieuwstraatvenestraat@wooninvest.nl. 
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