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Oplevering De Brigade  

Op vrijdag 4 december kregen de bewoners van de Moerbessenberg die verhuizen 

naar een nieuw appartement in woongebouw De Brigade de sleutels van hun nieuwe 

huis.  

Zeven bewoners van de duplexwoningen kozen voor een appartement in het nieuwe 

gebouw van Portaal op het voormalig Evenemententerrein. Tijdens de kijkdag konden 

de bewoners de appartementen bezichtigen en aangeven waar ze graag wilden gaan 

wonen. Gelukkig waren de woonwensen verschillend en kon iedereen een aanbod 

krijgen van de favoriete woning.  

“Als je hoort dat je huis gesloopt wordt, is dat best 

even schrikken. Maar het is wel echt heel fijn om 

naar een mooie nieuwe woning in de buurt te 

verhuizen”, vertelt mevrouw Kraaijenbrink met een 

brok in haar keel. 

 

De meeste bewoners willen de nieuwe woning nu 

snel inrichten en de Kerstdagen in het nieuwe huis 

beleven.  

 

De laatste huuropzeggingen voor de 

Moerbessenberg zijn ontvangen. Een paar 

woningen worden nog even tijdelijk verhuurd. En drie woningen worden gebruikt als 

logeerwoning voor de bewoners van de Lorentzlaan/ Stevinlaan. Portaal is bezig met 

het moderniseren van de 56 woningen aan de Lorentzlaan en de Simon Stevinlaan. 

Portaal voorziet die woningen van betere isolatie en verwarming, en van 

zonnepanelen. 

 

 

Presentje bij de nieuwe 

woning: een 

chocoladereep met een 

speciaal wikkel 
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Portaal en wordt 

verspreid onder de bewoners 

van de Moerbessenberg 2 t/m 

64 (even nummers) en 

andere belanghebbenden. 
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Voorbereiding van de sloop 

Portaal gaat de komende maanden verder met de voorbereidingen voor de sloop van 

de Moerbessenberg. Er moet nog een aantal zaken worden geregeld voordat de 

aannemer aan het werk gaat. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik van materialen. Ook 

wil Portaal bekijken of er waardevol groen is dat we tijdelijk elders kunnen planten. Het 

zou toch mooi zijn als er planten en struiken zijn die in de tuin van de nieuwbouw een 

plekje kunnen krijgen. 

 

We verwachten dat de sloop van de Moerbessenberg in mei 2021 kan plaatsvinden. 

Daarna wordt het terrein bouwklaar gemaakt en kan na de zomer de bouw beginnen.  

 

Terugblik op het project Moerbessenberg 

In januari 2019 kondigde Portaal de plannen voor de sloop aan tijdsens een  

bewonersbijeenkomst in wijkgebouw De Linde. Daarna verscheen in februari 2019 de 

eerste nieuwsbrief. We hebben de bewoners van de Moerbessenberg, maar ook de 

omwonenden en andere betrokkenen, steeds via de nieuwsbrief op de hoogte 

gehouden van alle ontwikkelingen.  

 

Een sloopbesluit is een ingrijpend besluit, dat wisten we vooraf. Onze 

bewonersbegeleider Astrid Kuiken heeft veel gesprekken gevoerd met de bewoners. 

Eerst over het sloopbesluit en het sociaal plan, daarna ook over het zoeken naar 

andere woonruimte. Astrid: ‘Het is echt goed verlopen allemaal. Het kwam perfect uit 

dat de nieuwbouw van De Brigade zo mooi aansloot. De bewoners die daarnaartoe 

verhuizen kunnen nu gewoon in hun eigen omgeving blijven. Dat is echt fijn!’.  

Veel andere bewoners waren al eerder vertrokken. Zij vonden een huis in Soesterberg 

of in Soest. Een enkeling vond woonruimte buiten de gemeente of kocht een huis. In 

de gesprekken met bewoners horen we steeds terug dat bewoners blij zijn met de 

nieuwe woning. Dat geldt zeker voor bewoners die met hun gezin van een 

duplexwoning konden verhuizen naar een eengezinswoning. Zij zijn blij met de extra 

ruimte en de tuin. 

 

Dit was de laatste nieuwsbrief 

We merkten al dat we de nieuwsbrief bij steeds minder bewoners in de brievenbus 

hoefden te doen. Met het afronden van het verhuisproces sluiten we de nieuwsbrief 

Moerbessenberg voor nu af. Als er straks weer stappen gezet worden in de 

nieuwbouw, informeren we belanghebbenden daar weer over. 

 

We wensen alle oud-bewoners van de Moerbessenberg 

veel woonplezier in hun nieuwe woning. Verder wensen 

we alle lezers van deze nieuwsbrief heel fijne feestdagen 

en alle goeds voor 2021. 

 

Namens het Projectteam Moerbessenberg: bedankt voor 

uw aandacht en actieve betrokkenheid! 


