
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Wie is wie? 

Dit team van de Alliantie werkt in en aan de Nieuwenhuysenbuurt: 

 

Het beheer  

Lucy Drost – gebiedscoördinator 

Samen met het gebiedsteam ben ik 

verantwoordelijk voor het beheer van de 

woningen en de leefbaarheid in de 

Nieuwenhuysenbuurt.  

06 – 1588 5030 / ldrost@de-alliantie.nl  

 
 

Aradhna Persad-Bhikharie – beheerder wonen 

Ik ben uw aanspreekpunt voor zaken 

die  spelen in uw woonomgeving en in 

uw buurt. U kunt bijvoorbeeld bij mij 

terecht met vragen over de 

schoonmaak van het complex, 

problemen in het portiek of de buurt. 

Ook ben ik betrokken bij nieuwe 

verhuringen in deze buurt. 

06 – 3029 6981 /           

apersad@de-alliantie.nl  

 

Kitty Awondatu – wijkbeheerder 

Ik zorg ervoor dat gebouwen en de 

directe omgeving ervan schoon, heel en 

veilig zijn en blijven. Regelmatig loop ik 

rondes in de wijk en de woongebouwen 

en ga met bewoners in gesprek. Ook 

onderhoud ik contacten met 

professionals die ook in de wijk bezig 

zijn. Bijvoorbeeld met de wijkagent en 

het klussenteam.  

06 – 4606 2776 / kawondatu@de-alliantie.nl 

 

Alex Overwater – opzichter 

Als opzichter ben ik 

verantwoordelijk voor de voor- en 

eindinspecties én het dagelijks 

onderhoud van de woningen in de 

Nieuwenhuysenbuurt. 

088 – 00 23 200 /      

aoverwater@de-alliantie.nl  

 

 

 

 

 

De nieuwbouwplannen 

Fennie Kerdijk - gebiedsontwikkelaar 

Als gebiedsontwikkelaar ben ik 

verantwoordelijk voor de plannen 

voor de nieuwe Nieuwenhuysen-

buurt. Ik overleg onder andere met 

het bewonersplatform, de 

bewonerscommissie en de 

gemeente. Daarnaast is het mijn 

taak om ervoor te zorgen dat onze 

directie akkoord gaat en dat er 

daarmee geld beschikbaar komt. 

088 – 00 232 00 / nhb@de-alliantie.nl 

  

De herhuisvesting 

De drie medewerkers bewonersbegeleiding zijn uw 

aanspreekpunt voor de herhuisvesting gedurende het project. 

 

 

Simone van der Eijk 

06 – 1588 5006 / nhb@de-alliantie.nl 

  

 

 

 

Irma Selles  

088 – 00 232 00 / nhb@de-alliantie.nl  

 

 

 

Communicatie 

Sietske Draaisma – communicatieadviseur 

We proberen de bewoners van de 

Nieuwenhuysenbuurt zo goed mogelijk 

te informeren over de vernieuwing van 

hun buurt. Dat is mijn taak. Natuurlijk 

helpt het team mij daarbij. 

06 – 1097 3325 / nhb@de-alliantie.nl   

Heeft u vragen over de vernieuwing van uw buurt? 
Op onze website vindt u veel informatie: 

www.de-alliantie.nl/nhb 

Voor reparatieverzoeken, storingen en klachten:  

088 – 00 232 00 of info@de-alliantie.nl 

Of gebruik de Mijn Alliantie app! 
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