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AANNEMER 

Inmiddels heeft Compaen een 

aannemer geselecteerd voor het 

uitvoeren van de sloop en de 

realisatie van de nieuwbouw. Dit is 

Bouwbedrijf Moeskops uit Eindhoven. 

Zij houden u als buren op de hoogte 

van de planning en werkzaamheden 

tijdens de sloop en realisatie. 

LEEFBAARHEID   

Wij vinden het belangrijk dat uw 

woonomgeving leefbaar blijft tijdens 

onze werkzaamheden. Daarom 

zullen wij het terrein zo snel mogelijk 

voorzien van bouwhekken en restant 

bouw- en sloopafval verwijderen. 

Als goede buur hebben wij u echter 

ook nodig! Wilt u verdachte zaken 

of illegale stortingen op het terrein 

melden bij de politie (0900-8844, bij 

spoed 112) en bij Compaen door een 

mail te sturen aan  

info@compaen-wonen.nl?

VERGUNNING  

Om na de vakantie te kunnen starten 

met de sloop en nieuwbouw, is het 

nu van belang dat de aangevraagde 

vergunning zo spoedig mogelijk door 

de gemeente wordt afgegeven en 

onherroepelijk wordt. 

Mocht u alvast benieuwd zijn naar de 

stukken die straks ter inzage liggen 

bij de gemeente, dan kunt u deze 

nu al bekijken op de website van 

Compaen onder de tegel projecten 

https://compaen-wonen.nl/projecten/

project-van-der-weidenstraat/ 

De plannen proberen we steeds 

zo transparant mogelijk te delen 

zodat belanghebbenden de tijd 

hebben om mogelijke bezwaren met 

ons te delen. Natuurlijk gaat ieder 

nieuw inbreidingsplan gepaard met 

de nodige overlast en bezwaren. 

Eventuele geluid-, stof- of andere 

hinder proberen we zoveel mogelijk 

te beperken. Gelukkig horen we tot 

nu toe alleen nog maar positieve 

geluiden en gaan we met een 

enthousiast bouwteam aan de slag 

met de realisatie van dit bijzondere 

wooncomplex dat uiteindelijk zal 

resulteren in een bijzonder pareltje in 

het hart van Stiphout. 

STICHTING STIPHOUDT

De ouders en kinderen van Stichting 

Stiphoudt zijn in ieder geval enorm 

blij, na een jarenlange zoektocht naar 

passende woonruimte in Stiphout, 

dat hun ‘nieuwe thuis’ steeds 

dichterbij komt. 

VRAGEN OVER DE NIEUWBOUW? 

Stuurt u dan even een email naar 

info@compaen-wonen.nl met in

het onderwerp ‘afdeling vastgoed 

project v.d. Weidestraat’. Vermeld 

daarbij wel uw contactgegevens. Wij 

nemen dan zo snel mogelijk contact 

met u op. U mag uiteraard ook 

altijd bellen met 0492-579090. 

Afgelopen december stuurden we u een informatiebrochure over de nieuwbouw van het wooncomplex met 
begeleid wonen in Van der Weidenstraat - Sprengersstraat. Inmiddels is de laatste huurder vertrokken uit het 
complex en is het tijd voor de volgende stap: het slopen van het bestaande complex. Dit willen we het liefst 
zo snel mogelijk doen. Naar verwachting zal de omgevingsvergunning van de nieuwbouw eind juni afgegeven 
worden en ter inzage liggen bij de gemeente. Nadat de vergunning onherroepelijk is, direct na de schoolvakantie, 
willen we starten met de sloop van de woningen en is de verwachting dat we aansluitend de nieuwbouw 
realiseren. En daarmee koersen we op een oplevering net na de zomer van 2022. 

Vragen? 
Laat het ons 

weten!

JUNI 2021 SCHOOLVAKANTIE 2021

VOORBEREIDEN 
SLOOP
-afgifte 

omgevingsvergunning 

- inzagetermijn 

SEPT 2021
- vergunning 

onherroepelijk  

- start sloop/nieuwbouw

ZOMER 2021 - ZOMER 2022

OPLEVERING 
De verwachting is  

dat het complex 

helemaal gereed zal zijn 

net na de zomer van 

2022.


