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Laatste loodjes van de sloop
Sinds het verschijnen van de eerste nieuwsbrief, in februari,

IN DEZE NIEUWSBRIEF

LAATSTE LOODJES SLOOP

zijn er veel sloopwerkzaamheden verricht in uw omgeving.
Half maart startte Van Caam Sloopwerken BV met hun
werkzaamheden, en nog geen maand later waren de eerste
huurwoningen
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verdwenen.

Materialen uit de sloop werden aangeboden voor hergebruik.
Daar is door meerdere buurtbewoners gebruik van gemaakt.
Ook

het

slopen

zelf

gebeurt

duurzaam.
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MIJLPALEN EN PLANNING
HOE GAAT HET NU MET
DE VERHUISDE DIEREN?

bruikbare

materialen bij dit project krijgen een tweede leven. En doordat

EEN KROON VOOR DE WIJK

er geen nieuwe materialen gemaakt hoeven worden, komt er
geen extra CO2 vrij. Inmiddels zijn ook in
de Heerma van Vossstraat de
laatste woningen gesloopt. Eind
juni verwacht Van Caam hier
helemaal klaar te zijn.
Wereldberoemd' in Nederland
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camera’s

draaiden op 21 april voor het
programma Bloks op Zondag.

www.etten-leur.nl/vanthoffstraat
www.alwel.nl/van-t-hoffstraat

WIE ZIJN DE WIJKCONTACTPERSONEN?

WIJKSPREEKUUR 1 JULI 2021

Mijlpalen en planning
Begin juni

Afronding project
De planning hierboven is een globaal overzicht. Zo hebt u een idee van het verloop van de werkzaamheden.
Natuurlijk houden de gemeente Etten-Leur en Alwel de direct omwonenden steeds op de hoogte van
ontwikkelingen die op korte termijn gaan plaatsvinden. Denk hierbij aan wegopbrekingen, sloopwerkzaamheden
en vrachtverkeer dat door de straten rijdt. Het kan zijn dat de planning door omstandigheden nog verandert.

Een kroon voor de wijk
Drie partijen bogen zich over een plan voor de nieuwe woningen. Aannemer Hazenberg is als beste beoordeeld
met het ontwerp 'Kroon', van LEVS architecten. Op 19 mei 2021

tekenden Alwel en Hazenberg daarom de

overeenkomst om het plan verder uit te werken. Deze aannemer is in Etten-Leur geen onbekende: De drie
woon- gebouwen aan de Juvenaatlaan (Sering, Mimosa en Jasmijn) zijn ook door hen gerealiseerd. En op het
Stationsplein bouwen ze nu aan woongebouw Rock.
De naam Kroon is te danken aan de vorm van de daklijn. De verschillende daken uit de directe omgeving gaven
hiervoor inspiratie. De nieuwbouw krijgt een kroonvormig dak, en bestaat uit twee woongebouwen met in
totaal 70 huurappartementen. Eén ten oosten en één westen van Van ’t Hoffstraat. Even verderop, in de
Heerma van Vossstraat, komt nog een rijtje met vijf
eengezinswoningen. Parkeren kan straks achter de gebouwen.
Beide

woongebouwen

met

appartementen

krijgen

een

doorgang. Dit is ook de plek waar de entrees voor de
bewoners komen. Tussen de twee woongebouwen ontstaat
een open ruimte. De invulling van deze open ruimte moet nog
bepaald worden en de gemeente gaat buurtbewoners vragen
om hierover mee te denken. We willen hier ook de nieuwe
bewoners bij betrekken, dus dat volgt in 2022. Het groen dat
u nu op de afbeeldingen ziet is dus alleen voor de aankleding.
Start bouw, de verhuur en eerste sleutels
Het duurt nog even voordat de bouw begint. Eerst vraagt Alwel nog een omgevingsvergunning aan en dan verwachten ze in december te kunnen beginnen met de
bouw. De eerste nieuwe buurtbewoners krijgen als alles meezit hun sleutels
ongeveer in januari van 2023. De laatste woningen zijn een paar maanden later
klaar, ongeveer in mei. De verhuur begint in de tweede helft van 2022. Alwel biedt
de huurwoningen aan via Klik voor Wonen. Tien appartementen vallen in de vrije
sector. De vijf eengezinswoningen en 60 appartementen zijn sociale huurwoningen.
Meer informatie hierover vindt u op www.Alwel.nl/van-t-hoffstraat.

Hoe gaat het nu
met de dieren?
Eerder dit jaar zijn de dieren vanuit het dierenparkje
verhuisd. De hertjes hebben een nieuw thuis gevonden
bij hun beheerder in Oost-Brabant. Hij kent de dieren
goed, want hij keek de dieren al jaarlijks na of kwam
als er iets met ze aan de hand was. We hebben contact
met hem opgenomen en de hertjes maken het goed. Ze
vonden de reis wat stressvol, maar zijn inmiddels aan
hun nieuwe omgeving gewend. De bokjes en andere dieren
uit het dierenparkje zijn verhuisd naar het Beatrixpark. Wellicht hebt u ze daar al eens bezocht? Ook zij
hebben het goed naar hun zin in deze nieuwe omgeving, en het groene gras smaakt ze daar gelukkig goed!

Wie zijn de contactpersonen in uw wijk?
Annelieke Selbach - Wijkmanager Gemeente Etten-Leur
Bij Annelieke kunt u terecht met vragen en ideeën die te maken hebben
met leefbaarheid in uw wijk: voor veiligheid, een schone wijk en
bijvoorbeeld sociale activiteiten. Contact: Annelieke.selbach@etten-Leur.nl

Bart Snoei - Wijkconsulent Alwel
Bart is wijkconsulent in uw wijk vanuit Alwel. Hij volgt de ontwikkelingen
in de Van ’t Hoffstraat op de voet. Voor vragen, meldingen of een praatje
in de wijk staat hij u graag te woord. Contact: 088 255 20 00
Wijkspreekuur: waar kunnen we u mee helpen?
Op donderdagavond 1 juli 2021 bent u van harte welkom op het wijkspreekuur. Dat
vindt plaats om 19.00 uur in basisschool De Hasselbraam. De wijkmanagers zitten
voor u klaar en gaan graag met u in gesprek over uw wijk. Wilt u graag aanwezig
zijn? Dan vragen we u (ivm het aantal personen en de coronamaatregelen) om u aan
te melden. Dat kan via een e-mail naar: annelieke.selbach@etten-leur.nl.

Tot ziens, of anders: alvast een fijne zomer!
CONTACT & PROJECTVRAGEN:
ALWEL: Sloop of nieuwbouw:

Gemeente Etten-Leur: Openbaar gebied en leefbaarheid:

Anton van Eekelen, senior projectleider Alwel

Erl van der Mast, Projectleider gemeente Etten-Leur

088 255 2000

14 076 of mail de wijkmanager van de gemeente (zie boven)

