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 Het Tooropje  

September 2022 
www.chtoorop.nl 

Leden bewonerscommissie: 

Secretaris:      Penningmeester:  Leden: 
       Ria Mostafa  Tonia Stolk  Cor Bosgieter 
       Tel. 010-2262603  Tel. 06-50993865  Tel. 010-2232148   
          
        
Bankrelatie: NL80 INGB 0001 80 93 76 t.n.v. Bewonerscommissie CTT 

 

Activiteiten agenda  

 

   11-11-2022     Winteravond 

   19-11-2022     zaal gehuurd door een bewoner 

   20-11-2022     zaal gehuurd door een bewoner 

   25-11-2022     Bingo 

   26-11-2022     Sinterklaasfeest 

     3-12-2022     zaal gehuurd door een bewoner 

   18-12-2022     Kerstdiner 

        6-1-2023     Nieuwjaarsreceptie 

        7-1-2023     zaal gehuurd door een bewoner 

        4-2-2023     zaal gehuurd door een bewoner 

        4-3-2023     zaal gehuurd door een bewoner 
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INFORMATIE 

 

 Er blijkt veel onust te zijn onder de bewoners naar aanlei-
ding van diversen berichtgevingen en interviews, met name door 
de directeur van de SOR betreffende de splitsing van een woning 
en het optoppen met 2 etages op de laagbouw van de Charley 
Tooroptoren. 

Zie bijgevoegd artikel uit het AD van vrijdag 4 november 2022. 

En zie op de website sorbouwtervoor.nl 

In deze artikelen word gesuggereerd dat het een voldongen feit 
is dat het splitsen van woningen normaal word en ook het op-
toppen zou op korte termijn gaan gebeuren. 

 

De bewoners vragen zich af waarom ze niets horen van de bewo-
nerscommissie. 

Zie op de volgende pagina onze uitleg. 
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• Er is 25 mei en bijeenkomst geweest van het HPF, de SOR  en 
bewonerscommissies waarbij diversen dingen besproken zijn, 
o.a. een uitleg over de Big5 welke de SOR voornemens is. 

• Dit houd in het realiseren van 2000 woningen middels 

• Splitsing 

• Optoppen 

• Ondertoppen 

• Nieuwbouw 

• Woning delen 

Dit waren toen nog allemaal ideeën, nog geen concrete plannen. 

11 oktober hadden we een afspraak met de woonconsulente en de 
projectleider, en toen werd er vertelt dat alles nog in onderzoek 
was, als het concreter werd zouden wij en de bewoners geïnfor-
meerd worden, maar dan moet er eerst naar omgeving, parkeren 
etc. gekeken worden. 

Ook wat betreft de gesplitste woning, de bewoners zouden nog een 
uitnodiging krijgen voor een bezichtiging, maar dat kan pas als de 
huisnummers zijn afgegeven en dat was nog in aanvraag.  

Bijna wekelijks sturen wij een mail naar de SOR, met de vraag op de 
berichten hoe zit dat, en het antwoord is altijd, het is nog in onder-
zoek. 
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