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Omgevingsbulletin 1
Nieuwbouw Christinaplantsoen Deurne
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de nieuwbouw aan het Christinaplantsoen. 
Eind 2020 zijn de woningen aan het Christinaplantsoen gesloopt. Woningbouwcorporatie 
Bergopwaarts heeft opdracht gegeven om op deze locatie  26 levensloopbestendige woningen 
te bouwen. Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de actuele stand van zaken, 
activiteiten en voortgang van dit bouwproject.

Even voorstellen 
De bouwer van dit project is Van Wijnen Rosmalen. Zij maken onderdeel uit van de Van 
Wijnen Groep in Baarn. Als bouwer helpen zij mens en maatschappij aan gebouwen die de 
kwaliteit van het wonen, werken, leren en leven verhogen. Ze ontwikkelen, bouwen, beheren 
en onderhouden. En samen met Bergopwaarts bouwen zij woningen in uw buurt die passen in 
de groene omgeving waar jong en oud samen een nieuw thuis kan ervaren.

Start werkzaamheden
In week 9 wordt gestart met het bouwrijp maken van de bouwlocatie. De daadwerkelijke start 
van de woningbouw staat gepland voor de tweede helft van 2021. In februari/maart 2022 
hopen wij de sleutels van de woningen over te dragen aan de nieuwe bewoners.
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Communicatie over de bouw 
Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de laatste stand van zaken. Wij sturen 
u eens in de twee maanden (mits er nieuws is) een nieuwsbrief in deze vorm. Ook bij te 
verwachten (serieuze) hinder brengen we u met een nieuwsbrief op de hoogte. Als de 
COVID-19 voorschriften ons het toelaten, willen wij u de bouw ook van dichtbij laten zien.  
Hiervoor organiseren we een bouwplaatsbezoek waar u zich voor kunt aanmelden. Hierover 
vertellen we u later meer.

Op de website www.christinaplantsoen.nl. vindt u informatie over de woningen en de 
nieuwsberichten die verstuurd zijn. Tegen de tijd dat de bouw gestart is, vindt u op deze site 
ook foto’s van de voortgang van de bouw. 

Digitaal loket 
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de werkzaamheden voor u zonder al te veel overlast 
verlopen. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over de bouw kunt u terecht op ons 
digitale loket door een e-mail te sturen naar bergopwaarts@vanwijnen.nl. Daarnaast zijn we 
tijdens kantooruren bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 073 – 521 90 14.

Heeft u vragen voor Bergopwaarts, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen 
naar info@bergopwaarts.nl. Of u belt naar 0493 - 32 73 00.

Wij hopen op een prettige en open samenwerking met u als omwonende. 

Team Bergopwaarts en Van Wijnen


