
nieuwsbrief

Dit is de tweede nieuwsbrief over het aankomende project. 
Elke keer dat wij belangrijke informatie over het project voor 
u hebben, ontvangt u een (nieuws)brief. Soms verwijzen wij 
in de brief ook naar onze speciale website: www.oudkoog.nl, 
als daar extra informatie op staat.

Renovatie was ons voorkeursscenario. 
Tijdens de inloopbijeenkomst in oktober 
hebben de meeste bewoners aangegeven 
het daarmee eens te zijn. Meer hierover is 
na te lezen in de vorige nieuwsbrief en op 
www.oudkoog.nl. 

Inmiddels is het advies tot renovatie 
voorgelegd aan de directie van Parteon en 
is er akkoord gegeven. Nu is de vervolgstap 
voor het projectteam om de aannemer te 
selecteren. Samen met de geselecteerde 
aannemer gaan we onder andere 
onderzoeken of een vaste trap mogelijk is. 
Dit kwam als wens naar voren tijdens de 
inloopbijeenkomst. 

Voor Oud Koog Zuid richten we een overkoepelende 
bewonerscommissie op. Dit is een bestuur dat bestaat uit een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij denken 
mee over alle projecten in Zuid. Op die manier kunnen zij hun 
kennis en ervaring meenemen naar alle projecten in Zuid. Per 
project komt daar een projectcommissie onder te hangen. Die 
bestaat uit bewoners die mee willen denken over het project 
waarin zij wonen. 

U kon zich tijdens de wijksafari en inloopavonden opgeven 
om met ons mee te denken. Heeft u zich opgegeven? Dan 
hoort u hier ongeveer half februari van ons. Heeft u zich niet 
opgegeven? Dan hoort u van ons wanneer we een commissie 
gevormd hebben en hoe dit verder gaat. 

Uw woning wordt 
gerenoveerd

De stap daarna: oprichting 
projectcommissie / 
bewonerscommissie

Nieuws van Parteon – Februari 2023

Nieuwsbrief voor bewoners  
van project Vioolstraat e.o.

Anjelierstraat 7 t/m 19 (oneven) en  
2 t/m 12 (even)

Bloemstraat 1 t/m 8 (even en oneven)
Rozenstraat 1 t/m 21 (oneven)

Troelstraplein 36 t/m 48 (even) en  
39 t/m 51 (oneven)

Tulpstraat 38 t/m 50 (even)
Vioolstraat 38 t/m 51  

(even en oneven)
Zuideinde  

101 t/m 111 (oneven)
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Heeft u vragen? Bel, mail of kom naar het spreekuur

We houden voorlopig spreekuur in ’t Brandtweer. Dit doen we op de 
maandagen van 16:00 – 18:00.

Ook kunt u met het projectteam mailen via oudkoog@parteon.nl of consulent 
projecten Miranda de Bakker bellen op 075 627 5941.
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Wat is nou typisch Oud Koog en moet behouden 
blijven? En wat zijn de ideale woning en 
woonomgeving? 

Dit zijn vragen waar we met een groep bewoners 
over nagedacht hebben tijdens een meedenksessie 
op 25 januari. Er volgt een tweede sessie om het af 
te maken. De uitkomsten zetten we om een flyer, 
die ook u dan van ons ontvangt. De flyer nemen we 
ook mee tijdens de voorbereiding van elk project. Op 
die manier houden we zo goed mogelijk rekening 
met alle wensen. Op www.oudkoog.nl kunt u zien en 
lezen wat er tot nu toe uitgekomen is. Gaat u dan op 
de website naar ‘Nieuws’ → ‘Op zoek naar het DNA 
van Oud Koog’.

Verslag van meedenksessie  
‘op zoek naar het DNA van Oud Koog’  
staat op www.oudkoog.nl


