
 
 
 
 
 
Onderwerp: Nieuwe informatie, naar aanleiding van de wijziging van de presentatie van Welbions en 
de informatie in onze nieuwsbrief. 
 
Beste bewoners.  
 
Het bestuur van de bewonersvereniging heeft per mail Welbions te kennen gegeven dat zij het niet 
eens waren met de tijdsstippen van voorlichting geven, aangezien deze ook tijdens werktijden 
vallen. Het bestuur merkte ook de afgelopen tijd wisselende en inconsistente berichtgeving vanuit 
Welbions over de plannen aan de Bazaar. Om een voorbeeld te geven; in de uitnodiging wordt 
gesproken over 10 woningen in plaats van 14 woningen. 
Daarom hebben wij Welbions verteld dat wij in het kader van transparantie bij elke voorlichting 2 
bestuursleden aanwezig wilden laten zijn. 
 
Welbions heeft (heel toevallig na onze brief) op 1 oktober de plannen van de voorlichting gewijzigd. 
Ze zeggen dat ze in verband met de Corona-maatregelen niet per straat willen inlichten, maar per 
huishouden. Dit houdt dus in dat er maximaal 2 bewoners per kwartier aanwezig kunnen zijn i.p.v. 30 
per twee uur. Op het moment van schrijven kan men in feite met 30 man nog steeds in de Tempel 
terecht. Op initiatief van Welbions zijn deze plannen dus veranderd.  
 
Daarom is er wat er in de nieuwsbrief staat, achterhaalde informatie. Dit is de meest recente 
informatie per 1 oktober. Maar onze oproep geldt nog steeds; als je naar de presentatie kunt gaan, 
vooral doen! Laat je goed informeren. Luister goed en stel kritische vragen.  
Vergeet niet je op te geven voor a.s. maandag 12.00 uur. Geef je aanmelding door aan Welbions: 
klantenservice@welbions.nl. De plannen gaan over onze directe woonomgeving en ons 
woongenot. Niet alleen voor de bewoners aan de Bazaar, maar voor de hele Kasbah. 
Lees a.u.b. De visie van de Bewonersvereniging Kasbah op de plannen van Welbions in de 
nieuwsbrief.  
 
De bewonersvereniging is nu niet meer bij machte om waarnemers tijdens de voorlichting te laten 
observeren. Wij vinden het belangrijk dat er transparant naar de bewoners wordt gecommuniceerd, 
en willen dat de bewoners goed en duidelijk weten wat ze kunnen verwachten van de plannen van 
Welbions.  
 
De zorginstelling Estinea heeft tijdens de presentatie op 7 juli naar de bewonersvereniging gezegd, 
dat als ze niet welkom zijn, ze dan niet door willen gaan met deze plannen.  
 
Daarom ons verzoek naar de bewoners die de presentatie gezien hebben, om hun mening met ons te 
delen via de mail voorzitter@kasbah.nu en/of langs te gaan bij de galerie 'Kunst in de Kasbah' op 
Bazaar 8, op 7 oktober vanaf 12:00 uur tot 20:30 uur. Daar kun je ook tekenen tegen deze plannen. 
 
Willen de bewoners die niet aanwezig kunnen zijn, maar vragen hebben voor Welbions hun vragen 
mailen naar het bestuur? Dan houden wij jullie zo veel mogelijk op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De bewonersvereniging Kasbah 


