
Voortgang
De bouw is bijna klaar. Naar verwachting krijgen

de eerste kopers eind september de sleutel 

van hun appartement. We verwachten dat de 

huurwoningen in november opgeleverd kunnen

worden.

In de bedrijfspanden op de begane grond komen

een huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk en

een apotheek. 

Binnenterrein
Aansluitend op de oplevering van de woningen

wordt het binnenterrein ingericht. Het binnen-

terrein is openbaar toegankelijk. Omwonenden

kunnen hier dus ook gebruik van maken. Het

eerste ontwerp voor het binnenterrein is begin

dit jaar gepresenteerd aan een groep belang-

hebbenden. Dit zijn omwonenden, kopers en

huurders van de bedrijfsruimten die zich 

opgegeven hadden om mee te praten over de

inrichting. Tijdens deze bijeenkomst hebben zij

hun opmerkingen en ideeën aangegeven. Met

deze inbreng is het definitieve ontwerp gemaakt

van de inrichting van het binnenterrein op het

garagedek. Op woensdagavond 11 september

willen wij u dit definitieve ontwerp laten zien.

Uitnodiging inloopavond
Datum: woensdag 11 september 2013

Tijd : tussen 19.00 uur en 20.30 uur 

(u kunt gewoon binnenlopen)

Plaats : bouwkeet Noordersluis

(bij achteringang ‘oude Orion’)

De gemeente, architect en de Alliantie zijn deze

avond aanwezig om uw vragen over het ontwerp

van het binnenterrein te beantwoorden.

Na oplevering van het binnenterrein verzorgt de

gemeente het onderhoud. Hierover kunt u vragen

stellen aan de medewerker van de gemeente.
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In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken van de inrichting  van 

het binnenterrein op het ‘dak’ van de parkeergarage. Ook nodigen wij u uit om op

woensdagavond  11 september tijdens een inloopbijeenkomst het definitieve ontwerp 

te komen bekijken.

Info



Op zoek naar een woning?
In totaal worden 92 appartementen gebouwd in

de Orion. Dit zijn 38 sociale huurappartementen,

18 vrije sector huurappartementen en 36 koop-

appartementen. De sociale huurwoningen zijn

aangeboden via www.woonkompas.nl. 

De verkoop van de koopappartementen en de

verhuur van de vrije sector huurappartementen

is gestart. Heeft u interesse in een koopwoning

of een vrije sector huurappartement of kent u

iemand in uw omgeving die op zoek is?

Kijk dan op www.de-orion.nl of neem contact op

met Woonvast Makelaars (033) 422 10 10.

Vragen?
U kunt voor vragen over deze nieuwsbrief 

contact opnemen met uw gebiedscoördinator

Tosca van der Zijden.  

Contactpersonen:
Algemeen telefoonnummer

De Alliantie: (088) 002 32 00

Gebiedscöordinator, voor vragen over leefbaarheid

Tosca van der Zijden: (033) 476 53 42

E: tvanderzijden@de-alliantie.nl

Buurtbeheerder, voor vragen over dagelijks beheer 

John Roor: (033) 470 02 89

iedere dag spreekuur van 10.00 tot 10.30 uur, Orion 24

E: jroor@de-alliantie.nl

Overzicht binnenterrein Orion


