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Alle informatie op een rij

Maandag 2 mei was er een informatie avond over de mogelijkheden voor het realiseren van extra

woningen in het berengebied. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de avond

Meer passende huizen in Krommenie. Hoe kunnen we binnen het Beren gebied meer passende

woningen bouwen én tegelijkertijd de leefbaarheid en woonkwaliteit van de buurt verbeteren?

 

 

Samen Duurzaam. Het verbeteren van uw woning door isolerende maatregelen en mogelijkheden

bekijken voor het energie neutraal maken van uw woning

 

 

Investering in de wijk: Gemêleerde, groene buurt waar je fijn woont. Graag nodigen we u uit om in

gesprek met ons te gaan over wat u belangrijk vindt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Grote

Beer een gemêleerde, groene buurt is met comfortabele, betaalbare en energiezuinige woningen.

Bewoners: De meeste bewoners van het Berengebied in Krommenie wonen hier al lang! Ze zijn hier

ooit komen wonen met hun gezin en wonen er graag. 

 

De garageboxen worden gezien als een mogelijke optie voor het realiseren van ± 40 extra woningen.

Dit staat nog niet vast, graag horen we ook van u als buurtbewoner waar u mogelijkheden ziet om extra

woningen toe te voegen in uw buurt. 

Bouwconcept Moos is een zeer duurzame bouwmethodiek, waarbij alle onderdelen van te voren in de

fabriek worden gemaakt. Het bouwen op de locatie zelf is dan vervolgens heel kort: slechts twee

maanden.  

Denkt u mee?

Graag gaan we met u in gesprek tijdens de meedenkbijeenkomsten. Deze vinden plaats op 12 mei

(19.00 uur), 19 mei (19.30 uur) en op 25 mei (14.00 uur). U kunt zich hiervoor nog aanmelden door een

mail te sturen naar Eeke van der Wal van Parteon, e.van.der.wal@parteon.nl, of dit te melden bij

huismeester Michael Kingma.

 

Graag tot dan!

Team Parteon

www.grotebeerkrommenie.nl 
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