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Nieuwsbrief
Nieuwbouw Bruinisse

Stand van zaken nieuwbouw
Noordstraat, OranjeDok en Van
Hertsbekestraat/Deltastraat

Graag brengen wij u op de hoogte van
de nieuwbouwprojecten in Bruinisse.
Noordstraat
Bouwbedrijf Delta uit Middelburg gaat
de woningen aan de Noordstraat
bouwen. De aannemingsovereenkomst is getekend. De planning is, dat
De Delta in de week van 11 mei start
met de bouwplaats inrichting. We
verwachten de zes woningen in het
eerste kwartaal 2021 op te leveren.
Bewoners die terugkeren hebben
voorrang. Als we woningen over
houden, adverteren we deze op
www.zuidwestwonen.nl.
OranjeDok
Ook is er beweging in het project
OranjeDok. Door afspraken met
gemeente Schouwen-Duiveland en
dorpsraad is besloten om deze
woningen in het hogere huursegment
aan te bieden. Hierdoor kan
Zeeuwland sneller starten met de
bouw. Goed nieuws! Er zijn op het
moment twaalf woningen
geaccepteerd. We gaan dus bouwen.
De verwachting is, dat we het derde
kwartaal 2020 starten met de bouw.

Van Hertsbekestraat/Deltastraat
We hebben aan diverse sloopbedrijven offertes opgevraagd. Zodra
Zeeuwland alle offertes binnen heeft,
maakt zij een keus voor de sloper. We
hopen voor de zomer de eerste fase
af te breken.
Achter de schermen zijn we nu bezig

om een bouwteam samen te stellen.
Voorlopig zitten we nog steeds op
schema om de woningen eind 2021
op te leveren.
We kregen diverse meldingen over
overlast in de Deltastraat. Daarom
verhogen we de frequentie van
controles. Ervaart u overlast? Dan
kunt u ook de politie bellen.
Coronavirus en vertraging
Je kunt er eigenlijk niet meer om
heen. Het Coronavirus. Dit virus zorgt
op dit moment niet voor vertraging in
de bouwplanningen. Wel kan het virus
tijdens de bouw voor vertraging
zorgen. Materialen kunnen momenteel
niet altijd geleverd worden. Maar,
laten we niet op de zaken
vooruitlopen. Wellicht ziet de wereld
er over een paar maanden alweer
heel anders uit.
Vragen?
Heeft u na het lezen nog vragen? Stel
ze gerust. Mail naar
marleen.keus@zeeuwland.nl of bel
0111418 080.

