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Het laatste nieuws leest u hier

Contact
We blijven ook met de nieuwe corona maatregelen graag met u in contact. Persoonlijke
ontmoetingen kunnen helaas niet maar u kunt ons altijd bellen via telefoonnummer
06 -15 34 36 78 of stuur een mail naar josephwijk@alwel.nl

Fase 1: stand van zaken verhuizingen
Van de 102 huurders is fase 1 hebben er nu 65 een andere woning gevonden. We hopen dat
het iedereen uit fase 1 lukt om voor 31 december 2021 een andere fijne woning te vinden.

Werkgroep Leefbaarheid
We hebben de deelnemers van de werkgroep leefbaarheid gebeld. De vraag was hoe het
met bewoners persoonlijk gaat maar ook hoe het in de wijk is. Zo proberen we contact te
houden met wat er speelt. Maar ook of we, ondanks Corona, onderwerpen kunnen
oppakken.
De deelnemers zijn tevreden over de informatie in de nieuwsbrieven. Dat zorgt ervoor dat er
geen verwarring ontstaat onder bewoners. Het was goed om ook nog even de website en
facebookpagina Josephwijk te noemen. Sommigen deelnemers wisten dit nog niet. Het is
prima dat de werkgroep leefbaarheid (ook door Corona) op dit moment minder actief is. De
werkgroep hoopt om voor de eerste sloopfase weer eens bij elkaar te komen. Als er
dringende onderwerpen zijn dan proberen we digitaal te overleggen. In de toekomst hopen
we dat nieuwe bewoners die in fase 1 komen wonen ook bij de werkgroep aansluiten. Zo
krijgen we een mooie mix van huidige en nieuwe bewoners. Die samenwerken aan de
leefbaarheid in de wijk.
Sommigen bewoners worden wat onrustig. Ze zien buurtbewoners verhuizen en worden
onzeker over hun eigen toekomst. Het is afscheid nemen van het bekende en het
vertrouwde. Alwel wil aan het gevoel van afscheid nemen en een nieuw begin maken niet
voorbij gaan. Heeft u als bewoner(s) ideeën hoe we dit samen vorm kunnen geven? Dan
horen we dat graag. Alwel wil er zijn voor de bewoners die in deze fase extra steun en
aandacht nodig hebben.
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Afval en onkruid blijft storend in het straatbeeld. Alwel heeft dit kort geleden aangepakt.
Dus laten we allemaal ons steentje hieraan bijdragen. Een bewoner heeft meegewerkt
aan Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet bij het onderwerp veiligheid. Dat was door
de gemeente Roosendaal goed geregeld en zinvol. De werkgroep leefbaarheid blijft u op
de hoogte houden.

Terrein Rozestraat
Vorige week hebben wij het binnenterrein aan het begin van de Rozestraat schoongemaakt.
Het zwerfvuil is opgeruimd en het onkruid weggehaald. Het ziet er nu weer netjes

Samen met u doen wij er alles aan dat het prettig wonen blijft in de Josephwijk. U kunt ons
daarbij helpen. Is er sprake van overlast of een vervuilde tuin of straat? Wilt u iets anders
met ons bespreken? Geef het aan ons door. De contactgegevens staan hieronder.
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Contact
Telefoon: 06 15 34 36 78
Mail: josephwijk@alwel.nl
Contactpersonen: Marjolein van Zinnen (l) en Diana van Rijsbergen (r)

