
U bent toekomstige bewoner van de nieuwbouw aan de 
Harkenrothstraat in  Appingedam. In deze nieuwsbrief 
leest u over de ontwikkelingen. 

Korte terugblik
Van de 30 huishoudens hebben 
12 huishoudens ervoor gekozen 
om niet terug te keren naar de 
nieuwbouw. Zij hebben een 
andere woning gevonden.  
In februari van dit jaar zijn de 
laatste bewoners van de Harken
rothstraat verhuisd naar een 
tijdelijke woning van Groninger 
Huis. Alle bewoners hebben ook 
al kunnen aangeven in welk 
appartement ze straks willen 
wonen.  

Wie gaat bouwen?
In maart is de aanbestedings
procedure gestart. Voor de 
bouw van het appartementen
complex hebben we vier aan
nemers uitgenodigd om een 
offerte uit te brengen. Uiteindelijk 
is de nieuwbouw gegund aan 
Bouwbedrijf Paas B.V. uit Nieuw 
Buinen.

Verloop werkzaamheden
Helaas is er vertraging in de 
sloopwerkzaamheden, doordat 
er meer asbest in de woningen 

is aangetroffen dan in eerste 
instantie werd verwacht. In april 
is de sloop gestart. De gemeente 
heeft werkzaamheden aan de 
riolering uitgevoerd en de nuts
bedrijven hebben hun werkzaam
heden inmiddels ook uitgevoerd. 
Al deze werkzaamheden hebben 
langer geduurd, omdat er kabels 
en leidingen verlegd moesten 
worden en er een volledig 
nieuwe riolering aangelegd 
moest worden. 

Start bouw
Eindelijk is het dan zover! In de 
laatste week van oktober starten 
we met de bouw van het 
 appartementencomplex. Wij 
verwachten dat de woningen 
eind 2022 worden opgeleverd. 

Op de hoogte blijven?
Wij hebben een nieuwe website! 
Op www.groningerhuis.nl > 
projecten > Harkenrothstraat 
Appingedam plaatsen we regel
matig een update over de bouw. 

Welkom thuis bij Groninger Huis
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Arnold Hassing
rayon-opzichter
T 06 53 22 68 30 
E a.hassing@groningerhuis.nl

Janneke Tepper
bewonersbegeleider
T 06 22 47 04 78 
E j.tepper@groningerhuis.nl

Heeft u vragen? Wij 
helpen u graag verder! 
Neem gerust contact 
met ons op. 

Wij helpen 
u graag

Bezoekadres
Kerkstraat 42b
9636 AC Zuidbroek

Postadres
Postbus 7
9636 ZG Zuidbroek

 0598 45 14 82
 www.groningerhuis.nl

 groningerhuis
 @groningerhuis
 Woonstichting 
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