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WOONBEURS  
18 SEPTEMBER  
Wethouder Annalies Usmany-Dallinga verwacht veel  
belangstelling voor de nieuwbouwprojecten. "In 2019  
kwamen enkele duizenden bezoekers naar de woonbeurs 
in Delfzijl. Vanwege de coronamaatregelen konden we 
vorig jaar alleen op locaties in Delfzijl de nieuwbouw- 
plannen presenteren. Gelukkig kunnen we weer in de 
sporthal van de Brede School Noord in Delfzijl terecht.  
Zaterdag 18 september is tussen 10.00 – 15.00 uur  
iedereen welkom om te kijken welke nieuwbouwprojecten 
er zijn in Delfzijl. Dit gaat om zowel koop- als huur- 
woningen.” 
  

INFORMATIE OP DE 
LOCATIES ZELF  
Bonne van der Kooi, voorzitter van de Belangengroep 
Versterking Zandplatenbuurt, is blij dat er weer een  
woonbeurs (T)huis in Delfzijl komt. "Het is fijn dat we 
weer een beurs in de sporthal kunnen organiseren. Je 
hebt veel meer contact met mensen. Wij zijn er voor de 
bewoners van de Zandplatenbuurt en we hopen dat ze 
massaal komen kijken en meedenken. En vooral ook laten 
weten wat hun voorkeuren zijn, waar behoefte aan is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast laten we buiten op elke locatie op borden zien 
welke plannen er zijn voor dat terrein. Je kunt je dan veel 
beter een voorstelling maken, bijvoorbeeld van wat  
misschien wel je nieuwe uitzicht gaat worden. Als BVZ 
hebben we een paar keer een fietstocht georganiseerd 
langs de nieuwbouwlocaties. Dat is goed bevallen.  
We gaan nog met Acantus en gemeente bekijken of we 
dat na de woonbeurs nog een keer kunnen doen. En dan 
misschien ook in enkele al gebouwde woningen kunnen 
gaan kijken. Het kan ons natuurlijk allemaal niet snel  
genoeg gaan. En bepaald vlekkeloos verloopt het ook  
niet allemaal. Maar als je bekijkt hoeveel projecten er  
in de pijplijn zitten, dan mogen we best tevreden zijn."  
 

De gemeente Eemsdelta organiseert samen met  
woningcorporatie Acantus en Belangengroep  

Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) op zaterdag  
18 september de woonbeurs (T)huis in Delfzijl.  

Centraal staan de locaties waar nieuwe koop- en 
huurwoningen gebouwd gaan worden. 

De beurs vindt plaats in de sporthal van de 
Brede School Noord in Delfzijl. 

MEEDENKEN OVER HET  
DELFZICHTTERREIN  

In juli is de sloop van het voormalige ziekenhuis begonnen. Hier verrijst straks een nieuwe woon-
buurt. Een buurt met ruimte voor ongeveer 120 huur- en koopwoningen. Usmany: "De beurs is hét 
moment om mee te denken over de invulling van het Delfzichtterrein. Er zijn stedenbouwkundigen 
aanwezig om ideeën van toekomstige bewoners in kaart te brengen. Mede op basis daarvan maken 
we een stedenbouwkundig plan. Ik weet dat er veel belangstelling is om hier te wonen. Daarom roep 
ik alle belangstellenden op: kom naar de beurs op 18 september en denk met ons mee!"

Delfzichtterrein

Wonen met een PLUS, 70 huurappartementen in het centrum van Delfzijl

Informatieborden op locatie



NIEUWE  
HUURWONINGEN  
Ook alle huurders van Acantus uit de Zandplatenbuurt 
worden uitgenodigd om de woonbeurs te bezoeken.  
“We vinden het erg belangrijk dat bewoners zich zo goed 
mogelijk kunnen oriënteren op een nieuwe huurwoning. 
Dat doen we via persoonlijke gesprekken thuis, maar ook 
via deze woonbeurs. We laten bijvoorbeeld de nieuwe 
woonplekken in Delfzijl zien. En onze woonconsulenten 
zijn aanwezig om met de huurders in gesprek te gaan  
en alle vragen te beantwoorden”, aldus Anita Tijsma,  
directeur-bestuurder van woningcorporatie Acantus. 
Al ruim 100 bewoners zijn vanuit de Zandplatenbuurt 
verhuisd naar een nieuwe huurwoning elders in Delfzijl, 
zoals de Schrijversbuurt en de Uitwierderweg.  
Ondertussen wordt druk gebouwd aan 48 nieuwe  
woningen in de Vestingbuurt en 22 hofwoningen in de  
Polarisbuurt. “In augustus zijn we bovendien gestart  
met de voorbereidingen voor de bouw van 70 prachtige 
appartementen in het centrum van Delfzijl; een unieke 
plek om te wonen, vlakbij alle voorzieningen, de haven  
en het nieuwe strand.”  
 
Doordat de nieuwbouw voorspoedig verloopt worden ook 
de bewoners van de Zandplatenbuurt zuid nadrukkelijk 
uitgenodigd om de woonbeurs te bezoeken. “Ook deze 
groep bewoners willen we graag zo vroeg mogelijk  
betrekken bij het vinden van een nieuwe woonplek in  
Delfzijl. We gebruiken alle informatie uit de gesprekken 
om nieuwe locaties te vinden en huurwoningen te bouwen 
die aansluiten bij de wensen van onze huurders. Het gaat 
immers om hún toekomst en woonplezier in Delfzijl.  
De woonbeurs is voor bewoners én voor ons dus een  
belangrijk evenement”, aldus Anita Tijsma.  
 
 

AANDACHT VOOR 
CORONA- 
MAATREGELEN  
De organisatoren van de woonbeurs letten scherp op  
de geldende maatregelen om verspreiding van het  
coronavirus te voorkomen. De beurs wordt zeer ruim  
opgezet, er komen pijlen die de looprichting aangeven  
en er wordt op gelet dat niet teveel mensen tegelijk  
aanwezig zijn. De organisatie doet een beroep op  
iedereen om te letten op de 1,5 meter afstandsregel.  

 
 

SCHRIJVERSBUURT DELFZIJL 
NOORD: VERSCHILLENDE TYPES 
WONINGEN IN ÉÉN WIJK    
De Schrijversbuurt in Delfzijl Noord is samen met Kwelderland en de woningen aan de 
Uitwierderweg, één van de eerste nieuwe wijken die bijna helemaal klaar is. Dan staan 
hier meer dan 100 nieuwe woningen, zowel koop- als huurwoningen.  De huizen zijn vooral 
bedoeld voor mensen uit de Zandplatenbuurt en omgeving die vanwege de versterkings-
operatie mogen verhuizen naar een nieuwe woning.  
 
GEVARIEERD WONEN 
Het is gevarieerd wonen in de nieuwe wijk waar jong en oud samen wonen. Sommige huurders 
kozen bewust voor een eengezinswoning. Anderen wilden juist graag een levensloopbestendige 
woning. Dat betekent dat de woonkamer, slaapkamer en badkamer allemaal beneden zijn.  
Alle huizen in de nieuwe wijk zijn bevingsbestendig, gasloos en energiezuinig. Alle huurwoningen 
van Acantus zijn bovendien opgeleverd met schuttingen, groenschermen en een afsluitbare 
schuttingdeur. 
 
DICHTBIJ VOORZIENINGEN 
De mensen die kozen voor een nieuwe 
woning in deze wijk wilden graag in de 
oude buurt blijven. Vooral vanwege 
Winkelcentrum de Wending, het  
Gezondheidscentrum en de Brede 
School. Dit najaar gaat de gemeente 
Eemsdelta samen met woningcorpo-
ratie Acantus en BVZ met de bewoners 
in gesprek over de inrichting van het 
centrale veld in het midden van de wijk. 
   
LAATSTE DEEL SCHRIJVERSBUURT   
Op het laatste stuk dat nog bebouwd moet worden, komen 19 koopwoningen.  
Dit worden rijwoningen, vergelijkbaar met de woningen die onlangs in  
Schrijversbuurt zuidoost zijn opgeleverd.  
De woningen gaan waarschijnlijk  
dit jaar in de verkoop.  
De bouw start in 2022 en  
duurt ongeveer een jaar.   

Kijk voor meer info op 

thuisindelfzijl.nl

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

"Het is fijn dat we weer 
een beurs in de sporthal 

kunnen organiseren.  
Je hebt veel meer  

contact met mensen. " 

U komt toch ook?




