
 

 

 

 

 

 

datum 31 oktober 2022 

uw kenmerk 

 

behandeld door afdeling Bestuurszaken 

betreft nieuwsbrief vernieuwing Molenbuurt II  

 

 

Geachte bewoner, 

 

Tijdens de informatieavond op 6 september heeft u het plan kunnen zien voor de 

vernieuwing van uw buurt. Deze staat inmiddels ook op onze website, ga hiervoor naar 

https://wormerwonen.nl/projecten/nieuwbouw/vernieuwing-molenbuurt-ii/. Wellicht heeft u 

hier vragen over, vraagt u zich bijvoorbeeld af wat dit betekent voor u als bewoner. 

 

Uitnodiging voor een persoonlijk gesprek 

Daarom gaan wij graag zo snel mogelijk met u in gesprek over de vernieuwing van 

Molenbuurt II. Tijdens dit gesprek kunt u eventuele vragen die u heeft stellen. Daarnaast 

zijn wij benieuwd naar uw mening en gedachten over het plan. Ook kunnen we tijdens het 

gesprek dieper ingaan op uw persoonlijke situatie. Wij hebben hiervoor een vragenlijst 

ontwikkeld met daarin de diverse mogelijkheden voor verhuizen. Deze staan ook in het 

concept sociaal plan. Dit moet echter nog worden vastgesteld. In het sociaal plan staan de 

verschillende regelingen en voorzieningen waar u als huurder gebruik van kan maken.  

 

Graag komen we thuis bij u langs voor een persoonlijk gesprek. U hoeft hiervoor niets te 

doen, wij nemen via telefoon en/of mail contact met u op om een afspraak te maken. Voert 

u het gesprek liever digitaal (Teams, Zoom, Facetime) of op kantoor van WormerWonen? 

Dat is natuurlijk mogelijk. Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. Om u alvast een 

beeld te geven van de medewerkers die met u in gesprek gaan, treft u een foto van hen 

bijgevoegd. 

 

Uw gesprekspartner(s): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners van project 

vernieuwing Molenbuurt II 

September Lennarts Reinie Nijman Judith Bel 

https://wormerwonen.nl/projecten/nieuwbouw/vernieuwing-molenbuurt-ii/


 

Ten slotte  

We verheugen ons op ons gesprek met u. Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u 

dan gerust contact met ons op via molenbuurt@wormerwonen.nl of (075) 642 64 21. 

 

Met vriendelijke groet,      

 

Cécile Engelsma 

Hoofd Wonen 
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