
Wo o n m a g a z i n e  va n  u w o o n6

De wijk Zeebuurt in Harderwijk 
vernieuwt. UWOON gaat in deze 
karakteristieke wijk de komende tijd 
een aantal woningen verkopen, 
renoveren of vernieuwen door 
nieuwbouw. Voor overleg met bewo-
ners is ongeveer 11 jaar geleden een 
projectgroep Zeebuurt opgericht. 
Die vertegenwoordigt de bewoners. 
Mevrouw Van Buerink-Scholten en de 
heer Ruitenberg en hun adviseur de 
heer Pennings hebben zitting in de 
projectgroep. 

Dit zijn de plannen voor de komende 
periode:

Zeestraat
4 t/m 12 en 3 t/m 11 
Deze woningen worden niet gerenoveerd 
maar verkocht. Een aantal woningen 
staat al leeg, andere zijn nog bewoond. 
Deze bewoners kunnen gewoon in hun 
woning blijven als ze dat willen. 
Verhuizen naar een andere woning (met
Stadsvernieuwingsurgentie) kan ook. 
Huurders zijn persoonlijk op de hoogte 
gebracht. Lege woningen staan te koop 
bij makelaar Midden Nederland. 
Bewoners die een sociale huurwoning 
achterlaten krijgen voorrang.

Vernieuwing Vernieuwing
Zeebuurt Harderwijk 

Holzstraat  2 t/m 16

Samen met Architectenbureau Belman 
zijn plannen ontwikkeld voor nieuwbouw 
aan de Holzstraat 2 t/m 16. 
Direct omwonenden zijn geïnformeerd, 
onder meer tijdens een informatie-
middag. Omdat een bestemmingsplan 
wijziging nodig is, zijn de bouwplannen 
ingediend bij de gemeente Harderwijk. 
Opmerkingen van omwonenden zijn 
hierin zoveel mogelijk meegenomen. 
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Oude daken worden verwijderd (inclusief 
het asbesthoudende dakbeschot) en 
vervangen door nieuwe daken. Deze zijn 
voorzien van isolatie, nieuwe dakpannen 
en dakgoten. De woningen worden ook 
geheel geschilderd. 

Over het onderhoud is regelmatig 
overleg met een klankbordgroep. Dit zijn 
vertegenwoordigers van de bewoners, 
zowel uit de koop- als huurwoningen. 

De voortgang van het werk en eventuele 
vragen en knelpunten worden met de 
groep besproken.

Bij het onderhoud houdt UWOON 
rekening met de fl ora en fauna in de wijk. 
Zo ‘wonen’ er vleermuizen in de buurt
en daarom worden vier woonblokken in 
de Bosschalaan waarschijnlijk pas in het
najaar 2020 onder handen genomen. 

UWOON voert onderhoudswerkzaamheden uit aan 79 woningen in 
de Harderwijkse wijk Tinnegieter. Het betreft huizen in de Bondamlaan,
Bosschalaan, Deventerweg, Van Geunslaan, Julianalaan en 
Scheidiuslaan. 

 Onderhoud aan
79 woningen in Tinnegieter

Aan de Burgemeester van Meursstraat
worden woningen aan de onevenkant
vervangen door nieuwbouw. 
Deze huizen werden gebruikt als 
wisselwoning tijdens de renovaties 
van andere straten. De bewoners die 
er nu wonen zijn geïnformeerd. 
Het idee is om hier 24 beneden- en 
bovenwoningen te realiseren. 

Burgemeester van Meursstraat
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Bewoners zijn geïnformeerd en UWOON 
gaat ook de komende tijd met hen in 
gesprek. Zo hopen we met elkaar tot een 
mooi plan te komen. Huurders die willen 
verhuizen hebben sinds maart 2020 
recht op de (wettelijke) verhuiskosten-
vergoeding. Van verplicht vertrek is dan 
nog geen sprake.

Voorrang
Als de plannen concreet worden, 
krijgen huurders de zogenaamde ‘stads-
vernieuwingsurgentie’. Zij kunnen dan 
met voorrang reageren op vrijkomende 
woningen in de regio. Daarbij hebben 
zij recht op huurgewenning om de stap 
naar de meestal hogere huren te 
vergemakkelijken.

UWOON heeft technisch verouderde woningen aan de Gelreweg en Oude 

Telgterweg in Ermelo. Bovendien staan de woningen in een buurt met

mogelijkheden om te verdichten. Dat betekent dat we misschien meer 

woningen kunnen realiseren dan er nu al staan. Dit is belangrijk, want ook 

in Ermelo zijn veel woningzoekenden die we graag willen helpen. 

Kansen in Ermelo

60 eengezinswoningen aan de Marijkelaan en Margrietlaan in de wijk 
Tinnegieter in Harderwijk zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwali-
teitseisen van deze tijd. Daarom is al in 2016 - samen met bewoners - gestart
met de ontwikkeling van een vernieuwingsplan. Dit plan is uitgewerkt aan 
de hand van wensen van buurtbewoners, klankbordgroep en de gemeente. 
Maar liefst 98% van de huidige bewoners stemmen in met de vervangende 
nieuwbouw. 

Uit gesprekken kwam naar voren dat
buurtbewoners behoefte hebben aan 
meer keuze in het woningaanbod, meer 
parkeerplaatsen en meer groen in de wijk. 
Om dit te realiseren maken de huidige 
60 eengezinswoningen plaats voor 
78 nieuwbouwwoningen. De 18 extra 
woningen zijn goed nieuws voor woning-
zoekenden in Harderwijk, er komen immers
meer woningen beschikbaar. Tijdens een 
informatiebijeenkomst op 20 februari 
informeerden wij de bewoners over de 
wijkvernieuwing. Aansluitend spraken 
wij met bewoners en zijn de plannen 
toegelicht. Op 9 maart is het sociaal 
plan ingegaan en kregen de bewoners 
stadsvernieuwingsurgentie.

De 78 nieuwbouwwoningen bestaan uit:
31 appartementen, verdeeld over 
twee woongebouwen 
8 seniorenwoningen
18 boven-benedenwoningen 
(BEBO, huur en koop) 
21 eengezinswoningen (huur en koop). 

We maken vijf eengezinswoningen aan 
de Bernhardlaan energiezuinig, de 
bewoners hebben hiermee ingestemd. 
De huizen krijgen nieuwe daken, 
HR++ glas, vloer- en spouwisolatie en een 
energiebesparend ventilatiesysteem.

78 nieuwbouwwoningen 
Marijkelaan en Margrietlaan

Wijk Tinnegieter:

Planmatig 
onderhoud
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Op onze website 
vindt u de actuele

overzichten.

Type in 
de zoekfunctie: 

‘planmatig onderhoud’.
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