
 
 

  

 

Leystromen en de gemeente Gilze en Rijen nemen beslissingen met betrekking tot 
wijkvernieuwing voor Rijen-Zuid. Om Rijen-Zuid qua woningen, woonomgeving en sociaal-
maatschappelijke aspecten ook naar de toekomst een aantrekkelijke plek te laten blijven 
om te wonen en te leven. 
 
Huidige omstandigheden 
Door de maatregelen voor beperking van het 
coronavirus, ziet de wereld er momenteel heel 
anders uit dan verwacht… Hoewel we ons 
moesten aanpassen, konden we het werk voor de 
wijkvernieuwing gelukkig doorgang laten vinden.  
 
De grootste verandering is echter de meest 
ingrijpende: de wijze van contact hebben en 
houden met u als bewoners en met de 
bewonerscommissie. Het is niet mogelijk om met 
grote groepen samen te komen, het 
gezelschapshuis is noodgedwongen dicht en 
onze contactpersonen in de wijk moeten op 
andere manier contact opnemen en 
onderhouden. Dat vinden we vervelend, maar we 
doen dit natuurlijk voor ieders gezondheid. 
 
Persoonlijk contact in omstandigheden 
De uitdaging is dan iets te vinden wat wel kan. 
We hebben een oplossing!  
 
2 medewerkers van Leystromen beantwoorden 
graag persoonlijk uw vragen. Gelet op de 
geldende maatregelen tot 20 mei, reserveerden 
we de volgende tijdstippen:  
maandag 25 mei tussen 10.00 en 12.00 uur en 
donderdag 28 mei tussen 15.00 en 17.00 uur op 
kantoor van Leystromen. 
 
Wij mogen maximaal 4 mensen tegelijk 
ontvangen. Daarom vragen wij u vooraf te laten 
weten of u komt, hoe laat, met hoeveel personen 
en waarover uw graag wilt afspreken. U kunt dat  
 

 
laten weten via: rijenzuid@leystromen.nl of door 
te bellen met 088 031 33 00. 
 
Uiteraard gelden de RIVM maatregelen. Op onze 
website www.leystromen.nl vindt u de dan actuele 
maatregelen.  
 
Contact 
Ons contact met u vinden we dus belangrijk. We 
doen er alles aan om dat te behouden en om ook 
u mogelijkheden te geven contact met ons te 
hebben. Dit kan natuurlijk door te mailen naar 
rijenzuid@leystromen.nl of te bellen met 088 031 
33 00. Of via uw contact met Amal, Mark en 
Ingrid.  
 
Graag voegen we een mogelijkheid toe. U kunt 
vanaf nu een brief(je) voorzien van uw 
contactgegevens in de brievenbus doen van het 
Gezelschapshuis. Iedere dinsdag halen we de 
post daar op en reageren we snel op uw bericht. 
 
Gesprekken en overleggen bewoners 
Amal Benaissa neemt zoals besproken met alle 
bewoners van sloop- en verkoop woningen 
uitgebreid telefonisch contact op. Volgens 
planning rondt Amal deze gesprekken voor de 
zomer af. De wensen die Amal ophaalt in deze 
gesprekken, worden na de gesprekken gedeeld 
met u. In het najaar volgen (intake)gesprekken 
met de bewoners van de te renoveren woningen. 
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Gesprekken en overleggen 
bewonerscommissie 
Mark Mc Donnell en collega’s bellen intussen met 
de  leden van de bewonerscommissie om met 
hen een uitgebreide vragenlijst door te nemen en 
op die manier de voortgang te borgen. 
Ook gaan we bespreken met leden van de 
bewonerscommissie hoe we mogelijk in kleine 
groepen bij elkaar kunnen komen om zo 
specifieke thema’s toch al te behandelen.  
 
Gesprekken en overleggen gemeente 
De gemeente en Leystromen blijven ook het 
overleg voortzetten om tot goede afspraken te 
komen bij de aanpak en uitvoering van de 
wijkvernieuwing. Het gaat om de afsluiting van 
een samenwerkingsovereenkomst, maar ook de 
afstemming en uitvoering van de noodzakelijke 
onderzoeken vooruitlopend op de wijziging van 
het bestemmingsplan. 
 
Bezoek wethouder 
Wat we moeten uitstellen is een bezoek van 
wethouder Diepstraten aan uw wijk. Zij had graag 
met mensen willen praten over de 
wijkvernieuwing en een bezoek willen brengen 
aan het Gezelschapshuis. Vanwege de 
omstandigheden plannen we dit bezoek op een 
later moment.  
 
 

Website 
Op de website van Leystromen maakten we een 

pagina met alle informatie over de 

wijkvernieuwing. Deze vindt u op 

www.leystromen.nl/ik huur/goed 

wonen/wijkvernieuwing. Mist u iets of heeft u 

andere opmerkingen? Laat het ons weten via 

rijenzuid@leystromen.nl.   

 
Tot slot 
We hopen natuurlijk dat u allen in goede 
gezondheid bent. En dat we u snel weer 
persoonlijk kunnen ontmoeten! 
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is bestemd voor haar huurders 
van Rijen-Zuid (deel dat bekend is als zgn. 
militaire wijk) en verschijnt in september, 
december, maart en juni of t.b.v. een specifieke 
mededeling. Ter informatie wordt deze 
nieuwsbrief aan alle bewoners van Rijen-Zuid 
gestuurd. Wilt u iets in de nieuwsbrief vermelden? 
Stuur dan een e-mail naar 
rijenzuid@leystromen.nl.  
 
If Dutch is not your native language and you 
would like help to understand this newsletter, 
please let us know. Sent an e-mail to 
rijenzuid@leystromen.nl or call us on  
088 031 33 00
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