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U woont in of in de buurt van Jericho en de 

komende periode worden er toekomstplannen 

tot verbetering van de buurt gemaakt. Graag 

houden we u via nieuwsbrieven op de hoogte 

van alle ontwikkelingen in deze buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonersbijeenkomsten 

Op dinsdag 8 mei organiseerde de Alliantie 

een bewonersbijeenkomst in De Stuw 3. 

Vanwege het aantal te verwachten bewoners, 

was er een bijeenkomst in de middag en een 

in de avond. Beide bijeenkomsten zijn goed 

bezocht. Na het welkomstwoord vertelde Bert 

Bosman, manager Wonen, over het uitvoeren 

van verbeteringen in een wijk  waar gewoond 

en geleefd wordt. 

Daarna ging Noortje van der Have, 

gebiedsontwikkelaar, terug in de tijd en nam 

iedereen mee in het ontstaan van Jericho, de 

veranderende omgeving en de behoefte tot 

verbetering. De eerste stap die gezet zou 

worden was het laten uitvoeren van een 

woonwensenonderzoek onder de huidige 

bewoners. 

Myrthe Toppen van onderzoeksbureau 

Labyrinth gaf aan op welke wijze het 

onderzoek zou plaatsvinden en wat bewoners 

konden verwachten.  

 

 

 

Woonwensenonderzoek 

In de maanden mei en juni zijn maar liefst 

108 enquêtes ingevuld. De vragen gingen 

over de tevredenheid over de woning en over 

de buurt en wat er veranderd zou 

kunnen/moeten worden. Vanaf deze plek 

willen we iedereen hartelijk danken voor het 

invullen! 

 

Inmiddels zijn de enquêtes verwerkt en medio 

juli gepresenteerd aan de Alliantie en de 

bewonerscommissie. Op dit moment wordt 

gewerkt aan een verkorte versie van de 

onderzoeksresultaten. Zodat wij ze in 

september met u kunnen delen en wij in de 

gelegenheid zijn om uw vragen te 

beantwoorden.  
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Planning 2018 

 

 

Aan de planning kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen 

Heeft u vragen over de leefbaarheid? Neemt u 

dan contact op met: 

David Snijders (vakantie tot 13 augustus) 

E: dsnijders@de-alliantie.nl 

T: 088 00 232 00 

 

Voor vragen over verhuur en dagelijks beheer 

Christine Buist 

E: cbuist@de-alliantie.nl 

T: 088 00 232 00 

 

Voor vragen aan de bewonerscommissie 

E:    bc@033jericho.nl

 

september terugkoppelen 

onderzoeksresultaten

oktober tot en 

met november

uitwerken strategie
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