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Renovatieproject Blokje Om  
Dahliastraat en Zinniastraat, Zelhem 
 

 

Over een paar weken starten we al met de eerste fase van het vervolg van Blokje Om. 

Zoals u heeft gezien, staan er een paar woningen leeg in een aantal blokken. De lege 

woningen die in fase 3 vallen, zetten we nu in als wisselwoning. Voor de lege woningen 

uit fase 2 hebben we een ander plan. Hierover informeren we u in deze nieuwsbrief.   

 

Minder woningen terugbouwen 

Met de uitvoering van het renovatieproject Blokje Om hebben we gekozen voor een 

ingreep die de woningen en de buurt voor heel lange tijd toekomstbestendig moet 

maken. Dat lukt niet alleen met het renovatieplan. Om dat te realiseren gaan we in fase 

2 minder huizen terugbouwen dan er nu staan. Wij realiseren ons dat dit nu haaks staat 

op het woning te kort op dit moment. Maar voor de toekomst is dit wel nodig. De kans 

doet zich nu voor en deze willen we graag benutten. Zoals u weet, staat er een aantal 

woningen leeg in de blokken bij fase 2. We hebben besloten om geen Blokje Om woning 

terug te bouwen voor de woningen Dahliastraat 8 en 25. Hierdoor ontstaat er op deze 

plaats een blok met 2 woningen en een blok met 3 woningen.  

 

 
Dahliastraat 2 t/m 12 

 

 
Dahliastraat 19 t/m 29 



 

 

Vrijkomende nieuwe Blokje Om woningen fase 1 

In fase 1 komen straks twee woningen vrij vanwege een definitieve verhuizing van de 

huidige bewoners. Ook de drie woningen van de pilot zijn straks weer beschikbaar voor 

verhuur. Voor de woningen Dahliastraat 18 en Zinniastraat 11 geldt dat de andere 

bewoners uit dat blok eerst de mogelijkheid hebben om door te stromen. Wordt hier 

geen gebruik van gemaakt, dan hebben de bewoners uit fase 3 de mogelijkheid om hier 

naar toe te verhuizen. Dat gaat dan op basis van woonduur. Degene die het langst in de 

woning woont, heeft de eerste keuze.  

 

Bijeenkomst bewonerscommissie 

Op woensdagmiddag 28 augustus hebben wij de bewonerscommissie van de twee 

bovenstaande punten op de hoogte gebracht. Verder bespraken we met hen in een 

informele sfeer, maar ook zeker inhoudelijke goede bijeenkomst de stand van zaken en 

enkele aandachtspunten. 

 

Informatiebijeenkomst bewoners fase 1 

Donderdagmiddag 29 augustus was de informatiebijeenkomst met de bewoners van  

fase 1. Deze fase betreft 14 woningen aan de Zinniastraat 2 t/m 8, 9 t/m 15 en 

Dahliastraat 13 t/m 17 en 14 t/m 18.  

De projectmedewerkers van Dura-Vermeer waren ook aanwezig om bewoners te 

informeren over de komende periode en welke stappen er worden gezet. We beginnen 

met een startgesprek bij de bewoners thuis. Op dat moment wordt ook de weekkalender 

overhandigd en doorgenomen. De bewoners van fase 1 zijn eerder al door ProWonen 

geïnformeerd over de wisselwoning waar ze de komende maanden naar toe verhuizen. 

 

Vragen 

Heeft u vragen of zijn er zaken onduidelijk? Blijf daar niet mee zitten, maar bel met Ans 

van Hinte! U kunt haar bereiken op telefoonnummer (0545) 28 50 94. Mailen kan naar 

ans.vanhinte@prowonen.nl.  

Ans is op vakantie tot en met 13 september. Maandag 16 september is ze weer terug. 

Voor vragen in haar vakantie kunt u contact opnemen met Bart Ruiterkamp of Eric te 

Brake op telefoonnummer (0545) 28 50 00. 
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