
TIJDLIJN EN BESLUITMOMENTEN DE SLOTVROUWE    5-3-18 
TIJDLIJN 
aanbestedingstraject sloop      maart 18 – mei 2018 
voorbereiding sloop rode flat    juni 18 – augustus 18 
inrichten sloop- en bouwterrein tussen blauw en rood augustus 18 
sloop rode flat       september 18 – februari 19 
sloop blauwe flat      oktober 19 – maart 20 
omzetten sloopterrein tussen groen en geel  september 20 
sloop groene flat      oktober 20 – maart 21 
start sloop gele flat      oktober 22 – maart 23 
 
aanbestedingstraject bouwen    maart 18 – augustus 18 
uitontwerpen nieuwbouw     september 18 – december 18 
bouw nieuwe rode flat     april 19 – juni 20 
bouw nieuwe blauwe flat     juli 20 – juni 21 
bouw nieuwe groene flat     juli 21 – maart 22 
 
aanbestedingstraject reconstructie Tolweg   maart 18 – november 18 
uitvoering ruwe reconstructie Tolweg   december 18 – december 19 
bouwrijp maken rode flat     februari 19 – maart 19 
bouwrijp maken blauwe flat     april 20 – juni 20 
bouwrijp maken groene flat     april 21 – juni 21 
woonrijp maken rode flat     juli 20 – september 20 
woonrijp maken blauwe flat     juli 21 – september 21 
woonrijp maken groene flat     juli 22 – september 22 
woonrijp maken voormalige gele flat   april 23 – juni 23 
herinrichting omliggende straten(in nog te bepalen fasen) mei 21 – september 23 
 
BESLUITEN 
samenwerkingsovereenkomst Gemeente – Woonopmaat 21 december 17 
vaststelling ontwerp Tolweg     februari 18 
subsidieaanvraag verleggen Tolweg    15 februari 18 
aanvraag omgevingsvergunning Tolweg   maart 18 
gunning verlegging Tolweg     december 18 
ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming  15 maart 18 
verkrijgen ontheffing Wnb     juli 18 
gunningsbesluit sloop Flats     mei 18 
besluit selectie bouwer/ontwerper Vastgoed  september 18 
vaststellen stedenbouwkundig ontwerp   oktober 18 
ontwerp bestemmingsplan gereed/publiceren  november 18 
bestemmingsplan vaststellen    februari 19 
aanvraag omgevingsvergunning vastgoed   maart 19 
omgevingsvergunning Vastgoed    mei 19 
sloopbesluit rode flat (ingang urgentiestatus)   maart 17 
sloopbesluit blauwe flat     maart 18 
sloopbesluit groene flat     juni 19 
sloopbesluit gele flat      mei 20 


