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Het laatste nieuws leest u hier.
Schetsontwerp voor de Josephwijk
In oktober 2019 is het ambitiedocument voor de Josephwijk afgerond. De afgelopen
maanden is dit document door Alwel en de Gemeente Roosendaal uitgewerkt tot een
schetsontwerp. Na de zomer start de gemeente de officiële bestemmingsplan procedure.
Dit schetsontwerp is besproken met de meedenkgroep nieuwbouw. Deze plannen delen we
graag met u allemaal. In deze tijd is dat lastig maar we hebben een oplossing gevonden. Kijk
vanaf 10 juli op de nieuwe website www.josephwijk.nl Omdat niet iedereen ‘digitaal’ is of
liever gewoon op zijn/haar gemak wil kijken hangen we ook panelen in de wijk.

Wij presenteren het schetsontwerp dus op de volgende manier:
 Een videopresentatie op de website www.josephwijk.nl/project
 Posterpanelen op deze website
 Posterpanelen in de Josephwijk zelf, start bij Rozenstraat 30 daar staat de vervolgroute
aangegeven
 De vragen en antwoorden van de meedenkgroep staan op de website
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We zijn erg benieuwd of u net zo enthousiast bent als wij. Op www.josephwijk.nl/project kunt
u een enquête invullen en/of een bericht of vraag achterlaten. Dit kan t/m 26 juli 2020. Uw
mening is belangrijk. Dus laat het ons weten.

Positief, kritisch of ertussen in?
Zoals in ieder project heeft iedere bewoner (huurders en eigenaren) een eigen idee en
mening. Over het algemeen zijn de reacties positief. Maar er zijn ook kritisch geluiden. En
dat is prima. We willen u nog graag een keer laten weten dat er altijd ruimte is om een
persoonlijk gesprek met ons te voeren. Maak een afspraak via josephwijk@alwel.nl en wij
nemen contact met u op.

Fase 1, hoe staat het ermee?
Ondanks de Corona maatregelen hebben wij ons best gedaan om alle bewoners uit fase 1 te
spreken, vaak telefonisch of digitaal in plaats van een huisbezoek. Een paar bewoners
hebben we nog niet gesproken maar we hopen dat dit snel lukt.
Het is een bijzondere tijd. Vooral voor de bewoners uit deze fase. In deze onzekere tijd ook
nog op zoek moeten gaan naar een andere woning, is niet niks. Inmiddels heeft bijna de helft
van de bewoners uit fase1 een andere woning gevonden. Verhuizingen binnen Roosendaal
maar ook daarbuiten. Mooi om te zien hoe iedereen hier mee omgaat.
De meeste van jullie weten, ondanks dat het kantoor aan Rozestraat 30 gesloten is, ons te
bereiken via de Josephwijk-telefoon of mail. Nu we langzaam naar het nieuwe normaal gaan
kan het contact op straat gelukkig ook weer. Ook wordt de Rozestraat 30 Coronaproof
gemaakt om weer bezoek te ontvangen.
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Even voorstellen. Bruno Gruijters, nieuwe Sociaal
Projectleider
In de vorige nieuwsbrief heeft Wilma van Oorschot al laten
weten dat ik haar taken overgenomen heb. Samen met
Marjolein van Zinnen en Diana van Rijsbergen ben ik
momenteel intensief bezig met het herhuisvesten van de
bewoners uit fase 1. Daarnaast werk ik samen met de
werkgroepen leefbaarheid en nieuwbouw. De afgelopen
maanden heb ik de meeste werkzaamheden vanuit huis
gedaan. Ik hoop dat, nu de corona beperkingen minder
worden, ik een groot aantal bewoners en omwonenden de
komende tijd echt ga ontmoeten. Ik verheug me erop.

Vakantietijd
Voor heel veel mensen zijn de vakantieplannen dit jaar anders geworden en blijven ze thuis.
Misschien u ook wel! Wij wensen u een fijne vakantie en een mooie en zonnige zomer (met
af en toe een verfrissend buitje ;-) Wij blijven de hele zomer bereikbaar.

Contact
Telefoon: 06 15 34 36 78
Mail: josephwijk@alwel.nl
Contactpersonen:
Marjolein van Zinnen
(l) en Diana van
Rijsbergen (r)

