
Nieuwsbrief, augustus 2018 

Zuiderspoorflat 
Enschede 

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief voor het herstructureringsproject Zuiderspoorflat. 
U leest in deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken. 

Het is inmiddels zomervakantie en u bent al enige 

tijd geleden verhuisd uit de Zuiderspoorflat. Tijd 

om u bij te praten over de voortgang. 

Sloop Zuiderspoorflat 
Zoals u waarschijnlijk weet is Kamphuis 

Sloopwerken volop bezig met het slopen van de 

oude Zuiderspoorflat. De sloop van de flat neemt 

helaas meer tijd in beslag dan vooraf werd 

ingeschat. De reden hiervoor is dat er meer asbest 

is gevonden en wij hierdoor voor een andere 

sloopmethodiek hebben moeten kiezen. Ook is er 

meer vervuiling in de grond ontdekt welke na de 

sloop gesaneerd moet worden. 

Nieuwbouw Zuiderspoorflat 
Aansluitend aan de sloop en sanering van de 

grond gaat Plegt-Vos starten met de nieuwbouw. 

Op dit moment kunnen wij niet exact aangeven 

wanneer zij starten maar dat zal, zonder verdere 

bijzonderheden, naar verwachting in november of 

december zijn. Zodra wij hier meer duidelijkheid 

over hebben laten wij u dit weten. 

Vervolg stappen 
Zodra wij starten met de nieuwbouw zijn er een 

aantal stappen die u doorloopt. Zo ontvangt u van 

ons een officiële verhuuraanbieding voor uw 

nieuwe appartement of eengezinswoning en krijgt 

u een uitnodiging voor een optiegesprek om 

keuzes van tegels, keuken en eventuele overige 

opties te maken. In een later stadium ontvangt u 

een uitnodiging voor een bezichtiging van de 

nieuwbouw, dit is vlak voor de oplevering. U 

ontvangt van al deze stappen op een later 

moment nog bericht. 

Verhuur 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer wij de 

overige appartementen en eengezinswoningen 

gaan verhuren. Via onze communicatiekanalen 



zoals Facebook, Twitter en op onze website volgen 

aankondigingen wanneer de verhuur start. De 

woningen worden vervolgens op de website van 

Domijn geplaatst en via de Domijnsleutel 

verhuurd. 

Vragen 
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met 

ons op. In verband met vakantie is Herwin ter Riet 

tot en met 3 september afwezig. Tijdens zijn 

vakantie kunt u van maandag tot en met 

donderdag contact opnemen met Marja Wiggers 

via 0900 335 0 335 of info@domiin.nl. 

Een overzicht van onze vestigingen en openingstijden 
vindt u op www.domijn.nl/contact. * domun 


