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Beste lezer,

De Eendrachtlocatie is een groot gebied. Het gebied

Voor u ligt een nieuwsbrief over de ontwikkeling van

wordt de komende tien jaar in gedeelten ontwikkeld. In

locatie De Eendracht in Appingedam. Er is veel gebeurd

totaal komen er rond de 200 woningen. In de eerste fase

de afgelopen periode. Op locatie De Eendracht zelf,

worden er ruim 50 woningen gebouwd.

maar ook achter de tekentafel. Oktober vorig jaar is
voor de ontwikkeling van de bouwlocatie. Nu zijn we

Overzicht werkzaamheden afgelopen
periode

een paar maanden verder en de tien Tiny Houses van

In de zomer 2019 zijn we begonnen met de eerste werk-

woonstichting Groninger Huis zijn geplaatst. Het bouwrijp

zaamheden in het gebied. Het gronddepot is verplaatst en

maken van de volgende fase van het woningbouwgebied

oude resten asfalt- en betonverharding zijn weggehaald.

is net begonnen. De ontwerpen van de woningen die

Omdat er veel puin lag duurde het werk wat langer dan

in de eerste fase worden gebouwd, zijn bijna klaar.

verwacht. Na het weghalen van de asfalt- en beton-

Bouwbedrijven Kooi Appingedam en Geveke zijn volop

verharding is de bodem verder onderzocht op vervuiling.

bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de

De locatie Tiny Houses is vervolgens als eerste gesaneerd

woningen. U ziet het, we zetten grote stappen om van

en bouwrijp gemaakt, waarna de 10 Tiny Houses begin dit

locatie De Eendracht een bijzondere woonwijk te maken.

jaar zijn geplaatst.

het bouwbord onthuld. Dat was het officiële startsein

Een woonwijk met veel verschillende soorten woningen in
een mooie groene parkachtige omgeving aan het water

Actueel

van de Groeve in dit bijzondere gedeelte van Appingedam.

Voor het bouwrijp maken van het gedeelte waar de eerste

Er moet nog veel gebeuren maar de eerste fase verloopt

woningen komen is het bedrijf Heuvelman GSO geselec-

volgens planning. We hopen in het najaar met de bouw

teerd. Het bedrijf is begonnen met de werkzaamheden.

van de eerste woningen te beginnen. Ik verheug me erop

Deze bestaan uit het afgraven en aanbrengen van grond

straks de eerste bewoners te verwelkomen!

waarna riolering, kabels, leidingen en een bouwweg
worden aangelegd. Door de bouwwerkzaamheden kan

Met vriendelijke groet,

er hinder ontstaan voor de omgeving. Vanzelfsprekend

Annalies Usmany- Dallinga

proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken
en informeren we de omwonenden tijdig over de werk-

Wethouder ruimtelijke ordening

zaamheden. Daarnaast zorgen we voor een aanspreekpunt

en ontwikkellocaties

op de bouwlocatie. De verwachting is dat het bouwrijp

gemeente Eemsdelta

maken duurt tot de bouwvak. In het najaar hopen we de
eerste paal te slaan van de woningen. Voor de locatie
Tiny Houses wordt een inrichtingsplan gemaakt voor
het planten van bomen en struiken. De Tiny Houses zelf
worden nog voorzien van een luifel en een berging.
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woonstichting Groninger Huis, Woongroep Marenland, De Zijlen, ‘s Heeren Loo en De Hoven.
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leven met minder spullen om je heen. De Tiny Houses
worden in de zomer aangesloten op de nutsvoorzieningen.

Meer informatie

Daarna gaan ze in de verhuur en wordt de bestrating,

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen?

het groen en de straatverlichting aangelegd. Er is veel

Mail dan naar projectleider Jan Reinsma, via email:

belangstelling voor wonen in een Tiny House. Groninger

jan.reinsma@eemsdelta.nl.

Huis heeft inmiddels een aantal kandidaten geselecteerd
die in aanmerking komen voor bewoning.

Kijk voor meer informatie over locatie De Eendracht
op www.eemsdelta.nl/de-eendracht-appingedam.
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