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Ook de longste bew1ners n1chten btl de

0ÍÍtctéle slaapstart achter de stuurknuppel

van de htlskraan zttÍen

Sloop rond Vredesplein gestart

StoÍwolken, een halÍ overeindstaand huis en een hijskraan die een'hap'uit een

huis neemt. Leidingen en iets wat er uit ziet als plaÍonds worden omgebogen alsoÍ
het lucifershoutjes zijn. De sloop van de vierhonderd Domeinwoningen rond het

Vredesplein is begin april gestart.
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De eerste fase van de sloop gebeurt in twee

gedeelten. Uiterlijk juni moeten 115

woningen gesloopt zijn. In het najaar begint

vervolgens de nieuwbouw van de eerste

Íase. "lk vind het echt spannend", zegt

voorzitster Gerrie Heldens van het bewoners-

comité, terwill ze naar de Kronehoefstraat

loopt. Daar was op 6 april de ofÍiciële

sl00pstart met en door omwonenden. Zij

mochten achter de stuurknuppel van de

hijskraan zitten.

"lk heb hier bijna 35 jaar door de straten

gelopen, straks is alles weg. Dat voelt raar.

Daarom loop ik elke dag even langs de

sloop. lk wil het bilhouden", vertelt Gerrie

Heldens. "Gisteren was het heel emotioneel,

ik had gewoon pijn in mijn maag. Vandaag

gaat het al wat beter." Een buurvrouw

beaamt dat. "Even gaan kijken is goed voor

de verwerking. Maar eerlijk is eerlilk, we

zaten wel weg te waaien in dieyronrngen: ze

waren klein, oud en koud.''

"lk vond het bijzonder dat we in december

samen het afscheid van de oude buurt

hebben gevierd". memoreert Domeindirecteur

Hilde van der Herten. "Vandaag wil ik vooral

kijken naar de toekomst, naar wat we hier

gaan bouwen. We hebben samen met

bewoners de plannen voor deze nieuwe

buurt vormgegeven." 0nderweg kreeg ze

n0g een bos gele rozen aangeboden door de

oude bloemist van het Vredesplein, Piet

Bruel. "lk wil u een bloemetje overhandigen,

omdat het toch een hele ingreep is."

In de eerste fase van de nieuwbouw bouwt

Domein appartementen, een gezondheids-

centrum en haar nieuwe kantoor. Meer inio?

Kijk op www.wonenmetspice.nl, met onder

meer de sloopcolumn van Juan Jalapeno.

0p het Vredesplein 1 kunnen bewoners elke

maandag van 13.00 - 14.30 uur binnenlopen

v00r vragen en klachten over de sloopwerk-

zaam hede n.


