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INFORMATIE INZAKE HAAGSE HENDRIK  
 
 
Aan:   De omwonende van het project Haagse Hendrik  
Datum:   8- juli 2020  
 
 
Beste omwonende, 
Heembouw en Haag Wonen gaan starten met bouwen aan het project Haagse Hendrik. In deze 
brief informeren wij u graag over de activiteiten en leest u wie u moet bellen als u vragen heeft of 
als u iets wilt melden.  
 
Bij het bouwen van het project zijn veel partijen betrokken. De oude woningen zijn gesloopt en de 
grond wordt nu gereed gemaakt voor de nieuwe woningen. Zodra de grond gereed is gaan we echt 
starten met de bouw. 
 
Waar is de Haagse Hendrik? 
De nieuwe woningen komen op de oude plek van de gesloopte woningen aan de Van Meurstraat, 
Dr. Schaepmanstraat, Schimmelweg en Jonathanstraat. Op deze plek komen 154 sociale 
huurwoningen terug.  
 
Informatie bijeenkomst: 
Wij hadden graag een informatie bijeenkomst georganiseerd om u te infomeren. Helaas is dat op 
dit moment niet mogelijk. Wij proberen met deze brief u zo goed mogelijk te informeren.  
 
Wie is Heembouw: Wij creëren plekken waar mensen willen zijn. Dat doen we met nieuwbouw, 
transformatie van leegstaande gebouwen of renovatie van bestaande woningen. Altijd met het doel 
een ideale woonomgeving voor de bewoners te realiseren, waar ze zich thuis voelen.  
Stand van zaken:  
 
Planning: 
De komende weken zijn dit de activiteiten: 
Vanaf week 31: Inrichting bouwplaats*:   
Op de parkeerplaatsen tegen over het wijkgebouw De Wissel richting wij onze bouwplaats in. Hier 
vindt u ook de uitvoerder. Wilt u op locatie dingen signaleren dan kunt u zich melden bij de 
uitvoerder.  
 
Vanaf week 34: Starten we met de fundering.  
Wij hebben gekozen om de palen te boren. Doordat de palen geboord worden, geeft dit u als 
omwonende minder overlast. Wij gaan de palen dus niet heien wat meer overlast veroorzaakt. 
Uiteraard kan het altijd nog zo zijn dat u hinder ondervindt. Mocht dit zo zijn laat ons dit dan weten.  
Q1 2022: Nieuwe woningen gereed 
Voor een periode van 2 jaar zijn wij bezig met het bouwen en herinrichten van de woningen.  
 
Vervangen riolering door de gemeente 
In de wijk wordt door de gemeente de riolering vervangen, wij werken nauw samen met de 
gemeente over de juiste afstemming.  
 
Meer informatie? 
Heeft u tijdens de bouw vragen, opmerkingen of ideeën? Dan kunt u ons bereiken via: 

 de brievenbus aan de keet. Vraag naar de uitvoerder 
 een e-mail sturen naar wonen@heembouw.nl. 
 Haag Wonen via info@haagwonen.nl  
 



 

 
Verder zullen wij u middels een informatiebulletin op de hoogte houden van de voorderingen op de 
bouw.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Projectteam Haagse Hendrik  
 
 
 
*Bijlage BPI: 
 
 

 
 
 
 

 


