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Benieuwd waar we mee bezig zijn?
Lees verder op de volgende pagina’s

Er is veel bedrijvigheid in de 
Oude Molenbuurt. Veel woningen 
kregen in de afgelopen tijd al 
een energiezuinig en modern 
jasje. Ook de nieuwbouw krijgt 
op diverse plekken in de buurt 
steeds meer vorm. Daarnaast zijn 
we regelmatig in de wijk te vinden 
om te horen wat er leeft. Tijdens 
drukbezochte tentsessies haalden 
we wensen en behoeften vanuit 
de buurt op. Samen maken we de 
buurt!

Ook wordt er hard gewerkt 
aan veilige loop- en fietsroutes 
om de buurt te verbinden met 
de binnenstad en pakken we 
parkeerproblemen aan. Naast 
voldoende groen vervangen we 
de bestaande riolering door een 
milieubewuster rioolstelsel. 

Loop binnen 
in het Buurt 
Informatie 
Centrum 
(BIC)!
Elke dinsdag en vrijdag is er 
een inloop spreekuur tussen 
10.00 en 12.00 uur in het Buurt 
Informatie Centrum (BIC) aan 
de mr. P.J. Troelstralaan 42. 

Kom gerust langs als je vragen 
hebt, meer informatie wilt of 
gezellig voor een kopje koffie 
en een praatje.
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Bij een opgeknapte buurt hoort 
ook een nette omgeving. Daarom 
plaatsen we op vijf vrijdagen 
van 12.00 tot 16.00 uur groene 
containers in de wijk.

Buurtbewoners kunnen hier hun 
snoeiafval kwijt. Zo blijft de buurt 
opgeruimd en hoeven bewoners 
die iets minder mobiel zijn en/of 
niet over een auto beschikken niet 
speciaal naar de stort.

Opgeruimd 
staat netjes!
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Samen vernieuwen we de wijk
www.mijnbuurtassen.nl/oudemolenbuurt

opknappen openbare ruimte

aanleg nieuwe riolering, 

kabels en leidingen

nieuwe bestrating, smallere 

straten en verhoogde 

parkeervakken en LED 

straatverlichting

extra groen

Werk in 
uitvoering

Samen maken we de buurt

Nieuwbouw 9 
eengezins woningen

Mr. S. van Houtenstraat 

Verwachte oplevering: zomer 2019

Nieuwbouw 24 
eengezins woningen

Thorbeckelaan 

Verwachte oplevering: eind 2019

Nieuwbouw 9 
eengezins woningen

Nansenstraat 

Verwachte oplevering: begin 2020

Neem eens een kijkje 
op deze website. 
Schuif met de pijlen 
over de interactieve 
kaart en zie meteen 
wat er allemaal gaat 
veranderen.

Straat voor straat
Het werk wordt straat voor straat 

uitgevoerd. We beginnen na 

zomervakantie aan het zuidelijke 

deel van de Mr. Groen van 

Prinstererlaan ter hoogte van de 

kruising met Het Kanaal. 

Bijna Energie 
Neutraal Gebouw
Actium bouwt op diverse plekken in de 
Oude Molenbuurt in totaal 112 woningen 
volgens de BENG (Bijna Energie Neutraal 
Gebouw) methodiek. De huurprijs voor 
deze woningen bedraagt € 607,46 per 
maand excl. servicekosten (prijspeil 2019). 
Let op: deze prijs is voorlopig en onder 
voorbehoud van wijzigingen. 

Naast nieuwbouw investeert Actium ook 
in het energiezuinig maken van bestaande 
woningen. Zowel aan de binnen- als 
buitenkant wordt intensief onderhoud 
gepleegd, zodat het wooncomfort 
verbeterd.

Kijk voor meer 
informatie over 
de woningen op 

www.actiumwonen.nl/actueel

Loopsportroute
Ontdek al fietsend, wandelend 
of met een scootmobiel 
allerlei beweeglocaties in de 
Oude Molenbuurt. Volg de 
stoeptegels en kom zo o.a. 
langs fitnesstuinen, trimbanen 
en trap een balletje op het 
Cruyffcourt. Op iedere plek op 
de route kun je starten. Leuk 
voor een (avond)wandeling of 
sportieve work-out. 

Sportpunt van 
loopsportroute
Noorderpark

www.mijnbuurtassen.nl/loopsportroute 
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Nieuwbouw 45 
appartementen

Nansenstraat 

Verwachte oplevering: eind 2020

Nieuwbouw 14 
eengezins woningen

Dr. Schaepmanstraat

Verwachte oplevering: najaar 2019

Nieuwbouw 18 
eengezins woningen

Mr. P.J. Troelstralaan

Verwachte oplevering: eind 2019

Nieuwbouw 6 
eengezins woningen

Mr. Groen van Prinstererlaan 

Verwachte oplevering: zomer 2019

Nieuwbouw 32 
eengezins woningen

Mr. P.J. Troelstralaan

Verwachte oplevering: zomer 2019

Tip!


