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Geachte heer, mevrouw,
Blij verrast zijn we door het overweldigend aantal reacties dat we hebben mogen ontvangen
van geïnteresseerden voor de Westerschans. U hebt aangegeven graag op de hoogte
gehouden te willen worden van nieuws en wetenswaardigheden rond dit project. In deze
nieuwsbrief praten we u graag bij.

In de Westerschans, het project dat wordt ontwikkeld langs het kanaal in Goes, is met de
uitvoering van de infrastructuur van start gegaan.
Planning
De nieuwe wegenstructuur wordt al duidelijk zichtbaar. De verlegde Westhavendijk zal
waarschijnlijk komende maand al in gebruik worden genomen. Vervolgens zal de 'oude'
weg plaats maken voor de bebouwing.
Tijdens de eerste fase (1a) bouwen we een nieuwe Albert Heijn en duurzame en
comfortabele huurappartementen en kadewoningen. In fase 1b wordt het tweede gebouw
gerealiseerd. Hierin bevinden zich de koopappartementen op een plint van winkels en
horeca.
Naar verwachting starten we volgend jaar met de bouw van de appartementen.
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Koopappartementen
Het bouwteam, bestaande uit Jeanne Dekkers Architectuur, Aannemersbedrijf Van der
Poel en ingenieursbureau Goudstikker- De Vries en Marsaki komt frequent bijeen om een
hoogwaardig en duurzaam gebouw te bewerkstelligen. Momenteel ligt de focus op het
ontwerp en de engineering van het gebouw. Het onderzoek naar het meest geschikte
energieconcept (ijsbuffersysteem/ bodemwarmte / luchtwarmte) loopt en het ontwerp wordt
technisch verder uitgewerkt. Vervolgens kunnen de kosten worden geraamd.

Als het ontwerp gereed is dan zal het ter goedkeuring aan de gemeente worden
voorgelegd. Na goedkeuring kunnen we het plan aan u presenteren.
Wij organiseren een informatiebijeenkomst vóór de zomervakantie waarvoor wij u zullen
uitnodigen.

Huren?
Bent u geïnteresseerd in een huurwoning? Dan verzoeken
wij u contact op te nemen met RWS partner in wonen.
Uiteraard sturen wij u graag ook de volgende
nieuwsbrieven, maar informatie over de
huurappartementen wordt verstrekt door RWS.

Marsaki begeleidt het hele proces én het project- en bouwmanagement in opdracht van
RWS Projecten B.V. en in samenwerking met de gemeente Goes.
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