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Nu de zomervakantie is begonnen een nieuwsbrief met de
laatste stand van zaken. We hopen dat iedereen kan
genieten van een welverdiende vakantie, thuis of ergens
anders.

 Bouwrijp maken fase 1 
Iedereen in de wijk merkt het. Zeker ook via de
Facebook-groep. Er worden, met dank aan de plaatsers,
veel mooie filmpjes en foto's geplaatst. Daarop is goed te
zien dat er hard wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van
fase 1. Helaas hebben we wat vertraging. Dit komt omdat er
meer vervuiling werd aangetroffen. Ook andere partijen
gaan aan de slag. Zoals Enexis, KPN en Ziggo voor de kabels
en leidingen. Binnenkort start ook de Gemeente Roosendaal
met het weghalen van het oude riool in de Julianastraat fase
1. Er is dus nog volop te doen. We begrijpen dat dit voor
overlast zorgt. Als alles goed gaat is dit eind september
klaar. De start van de nieuwbouw is dan in het 4de kwartaal
van 2022.
 
Fase 2
Er is ondertussen besloten dat we eerder starten met de
gedeeltelijke sloop (woningen Maxburgh) van fase 2.  Wij
bekijken voor de andere woningen of het sneller kan. Later
meer hierover.  
 
Fase 3
De huurders van fase 3 hebben sinds 15 juli 2022 ook
voorrang in Klik voor Wonen. Fase 2 heeft wel voorrang op
fase 3. Vanaf oktober maken we afspraken voor een
persoonlijk gesprek met de huurders van fase 3. De uiterste
verhuisdatum is 15 januari 2024. 

 Blijf oplettend en meld overlast en vreemde situaties 
We hebben het al via Facebook laten weten. Overlast en
illegale bewoning.  Wij stellen het bijzonder op prijs dat jullie
zo alert zijn en blijven. Helaas kunnen we het niet voorkomen
maar het heeft onze aandacht en prioriteit. Blijf melden bij
ons en de politie. De politie is 24 uur per dag bereikbaar en
zijn er voor overlast in het openbaar gebied. Zo kunnen we
samen proberen om de overlast aan te pakken. Meld
overlast altijd via josephwijk@alwel.nl
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Terugkeerders
Binnenkort wordt er persoonlijk een afspraak gemaakt
met de ‘terugkeerders’. Dit zijn de huurders uit fase 1 en 2
die hebben gezegd graag terug te willen naar de
Josephwijk. 
 
 
Openstaande vragen

Komt er nog een container opruimactie? Ja, we
houden na de zomervakantie weer een opruimactie.
Zodra de datum bekend is laten we u dat weten. 
Wat doen jullie met het puin/gruis? Een groot gedeelte
is / wordt afgevoerd. Er blijven twee heuvels liggen
voor gebruik op locatie (gedeelte door gemeente en
een gedeelte door de aannamer Hazenberg). 

 
 
Leliestraat is de nieuwe straatnaam
De winnaar is….De heer Peter van den Brand (bewoner
van de Josephwijk). Bruno Gruijters onze Sociaal
Projectleider ging bij hem langs met een prijs. Een leuk
plateau met een bon om lekker te gaan lunchen en
toegangskaarten voor het Tongerlohuis. Graag delen we
ook zijn motivatie: ‘Maxburgh heette vroeger Leliestraat.
Het zou toch mooi zijn als deze naam weer terugkomt in
de Josephwijk. Ook omdat de straatnamen veelal
bloemennamen zijn.’ De jury en de commissie
naamgeving waren het hier mee eens en adviseerden
positief aan het College van B&W.
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Nieuwbouw
Het definitief ontwerp is klaar. De
omgevingsvergunning (vroegere
bouwvergunning) is aangevraagd door
Hazenberg en Alwel. 
 
Nieuwbouw 7 KoopGarant
eengezinswoningen Magnolia
Belangstellenden konden zich tot 27 juni
inschrijven voor deze woningen. Half juli was
er een informatieavond voor de
geïnteresseerden. De loting is geweest en de
eerste 7 woningen zijn ‘onder voorbehoud’
verkocht.
 
Klik voor Wonen app 
Staat deze al op uw telefoon? Klik voor
Wonen heeft een gratis app waarop de
beschikbare woningen staan. Ook kunt u de
reacties volgen. Kijk voor meer informatie op
www.klikvoorwonen.nl
 

Tot slot, wij wensen u
een hele fijne, zonnige
zomer!
Projectteam
Josephwijk 

 
Contact via mail: josephwijk@alwel.nl of
telefoonnummer: 06  15 34 36 78
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