
 

Hoe staat het met de plannen voor de 

wijkvernieuwing van de Gildebuurt? In deze 

nieuwsbrief besteden we aandacht aan de 

stand van zaken.  

 

I N B R A A K B E V E I L I G I N G  

Maar voordat we dat doen, eerst een andere 

mededeling. Vanwege de vele inbraken in de 

wijk, hebben we besloten de beveiliging van de 

woningen te verbeteren. We hebben Master-

mate Eurokey de opdracht gegeven om het be-

staande voor- en achterdeurbeslag te verwijde-

ren en deze te vervangen voor een veiligheids-

beslag met een zogenaamde  

cilindertrekbeveiliging. Dit volgens het 

SKG®*** - keurmerk. Mastermate  

Eurokey is inmiddels met deze werkzaamheden 

gestart.  

 

W I J K V E R N I E U W I N G   

En dan de wijkvernieuwing. Wat gaan we doen 

met onze woningen in het gebied rondom de 

Verwerstraat, Bakkerstraat, Wassenaarstraat 

en Slagerstraat? Deze stammen al uit de jaren 

’20 van de vorige eeuw en zijn verouderd. Er is 

een aantal scenario’s: renovatie, volledig ver-

vangende nieuwbouw of een mix daarvan. 

 

A D V I E S  

Wooninc. en KAW – het onderzoeks- en ont-

werpbureau dat Wooninc. heeft ingehuurd voor 

de begeleiding bij deze wijkvernieuwing – heb-

ben samen met buurtbewoners en een klank-

bordgroep de afgelopen maanden de scenario’s 

bekeken. Ook is er heel veel informatie verza-

meld, zoals de staat van de woningen en de vi-

sie van bewoners.  

 

Op basis hiervan schrijft KAW een advies voor 

de vernieuwing van de Gildebuurt. Dit advies 

leggen we voor aan de klankbordgroep, vervol-

gens aan Huurdersorganisatie Bakkerstraat 

e.o. – zij hebben adviesrecht – en daarna aan 

de bestuurder van Wooninc.  

 

V O O R L O P I G E  P L A N N I N G  

Na advies en goedkeuring van alle partijen 

willen we in de tweede helft van 2019 starten 
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met het daadwerkelijke plan van aanpak voor 

de gekozen optie. Uiteraard houden we je 

tegen die tijd op de hoogte. 

 

M E E R  I N F O  

Op www.wooninc.nl/service/planmatig-

onderhoud/gildebuurt/ staat meer informatie 

over de wijkvernieuwing in de Gildebuurt. Je 

vindt er nieuws, presentaties, een globale 

planning, antwoord op de meest gestelde 

vragen en contactgegevens. 

 

V R A G E N ?   

Neem dan contact op met Ilse van de Kerkhof, 

Consulent Wonen. Zij is bereikbaar op tel. 040 

265 44 31 of via gildebuurt@wooninc.nl. 
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