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De komende jaren realiseren we een grote kwaliteitsverbetering  
in de Zuiderzeestraat en omgeving. Het is een herontwikkeling van 
ruim 140 huizen. Dit heeft een impact voor jullie als bewoners en 
omwonenden. Met de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte  
van bijzonderheden en de stand van zaken. Wil je meer weten of  
heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neem dan contact  
op met één van onze woonadviseurs.

De 28 woningen aan de Zuiderzeestraat, 

Flevostraat en Parkstraat zijn bijna 

klaar. De keukens, badkamers en toilet 

zijn al geplaatst. De  komende weken 

zorgt de aannemer dat ook de laatste 

werkzaamheden netjes worden afgerond. 

Alle woningen worden opgeleverd aan 

de nieuwe bewoners van 25 maart tot  

en met 2 april. Zij hebben de afgelopen 

tijd al een kijkje kunnen nemen in hun 

nieuwe huis. Dat was ook het moment 

om alvast de maten in het huis op 

te meten. De bewoners waren erg 

enthousiast bij het zien van hun  

nieuwe thuis.

Na de oplevering van deze huizen zijn er 

voorlopig geen bouwactiviteiten meer in 

de buurt.

Nieuwbouw fase 1 in afronding



Wat is nog in voorbereiding? 
Na de oplevering van de woningen in fase 1 gaat de 

gemeente zorgen voor de bestrating. De plannen 

hiervoor zijn op dit moment nog in voorbereiding bij de 

gemeente. Zodra er meer informatie over is, hoort u dat 

van gemeente De Fryske Marren. 

Heb je na het lezen van deze  

nieuwsbrief vragen? Neem dan contact  

op Jaap Frankema of Manja van Meerloo. 

Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 

(0514) 60 80 80 of via het e-mail:  

mail@dynhus.nl Zij helpen je graag en 

zijn bereikbaar van maandag tot en 

met donderdag van 8.00 uur tot 16.00 

uur en op vrijdag van 08.00 uur tot 

12.00 uur. Algemene informatie over de 

herontwikkeling in de Zuiderzeestraat  

e.o. is ook terug te vinden op onze  

website dynhus.nl. Daar vind je ook  

deze nieuwsbrief. 

De meeste bewoners van de huizen 

aan de Zuiderzeestraat en Flevostraat 

zijn verhuisd naar een wisselwoning, 

gaan wonen in een nieuwbouwhuis 

van fase 1 of hebben gekozen voor een 

huurwoning in een andere buurt. Met 

de bewoners, die nog in hun huidige 

huis wonen, hebben we de afgelopen 

tijd persoonlijke gesprekken gevoerd. 

De planning voor het afbreken van de 

woningen gaat veranderen. De start 

stond gepland in december, dit wordt 

nu 1 oktober. De reden dat we eerder 

beginnen heeft te maken met de Wet 

Natuurbescherming. Door eerder 

te starten verwachten we minder 

kans te hebben op vertraging in het 

slooptraject. 

Totdat we starten met het afbreken van 

de woningen verhuren we deze tijdelijk. 

Zij worden verhuurd door Carex, 

volgens de Leegstandswet.  

Dat betekent voor de bewoners van de 

woningen dat zij deze verlaten als wij 

starten het sloopproces. 

Stand van zaken fase 2
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Fase 1 
Nieuwbouw in uitvoering
28 woningen aan de 

Zuiderzeestraat, Flevostraat,  

G. Hamkesstraat en Parkstraat 

zijn afgebroken. Er worden 

hiervoor 20 zeer energiezuinige 

woningen teruggeplaatst. 

Fase 2
Uitverhuizing bewoners
47 woningen aan de 

Zuiderzeestraat (2 t/m 12,  

5 t/m 51 en 14 t/m 42) en 

Flevostraat (10 en 12) worden 

afgebroken en hier komen  

39 woningen voor in de plaats.  

Deze woningen zijn, volgens 

planning, in 2023 klaar.

Fase 3 en 4
Herontwikkeling
Fase 3 van het project is de 

renovatie van 42 woningen aan 

de Pampusstraat en Parkstraat. 

De verwachte oplevering is 2024. 

Daarna wordt fase 4 gestart met 

de sloop/nieuwbouw van  

21 woningen aan de Parkstraat.

De herontwikkeling 
Zuiderzeestraat en 
omstreken bestaat uit 
vier fasen van sloop/
nieuwbouw en renovatie. 

Contact of een persoonlijk gesprek?


