
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Afzender: Ter Steege Bouw Vastgoed bv, Lage Inkweg 3, 7772 BA Hardenberg 

Ter Steege Bouw Vastgoed 
Lage Inkweg 3 
7772 BA Hardenberg 
(0523) 262 166 

  
 
Groningen, 13 juni 2022 
  
Onderwerp Uitnodiging  informatieavond  
Referentie Antillenstraat 11, Groningen  

 
 
Geachte omwonende,  
 
U krijgt deze brief, omdat u in de buurt van de Antillenstraat 11, de voormalige locatie van 
Schildersbedrijf Poelman, woont of werkt. Graag stellen wij u op de hoogte dat het één en ander gaat 
veranderen in uw omgeving. Wij zijn Ter Steege Bouw Vastgoed en al enige tijd eigenaar van deze 
locatie. In deze brief stellen wij ons aan u voor, vertellen we u over onze ontwikkeling en nodigen wij u 
uit voor onze inloopbijeenkomst.  
 
Wie zijn wij? 
U kent ons misschien al van de ontwikkeling in uw buurt: Berlage hof. Eén van onze projecten. Ter 
Steege Bouw Vastgoed financiert, ontwikkelt en bouwt nieuwe plekken waar mensen kunnen wonen, 
recreëren en werken. We zijn altijd op zoek naar unieke uitdagingen. De Poelman-locatie past hier 
goed in, want in deze opgave komt de ervaring met projecten in de stad goed van pas. Steege Bouw 
Vastgoed is onderdeel van het familiebedrijf Ter Steege Groep. Met kantoren in Rijssen, Tiel, 
Apeldoorn, Hardenberg, Heerhugowaard en Rijswijk, hebben wij een landelijke dekking. Meer 
informatie over ons vindt u op www.tsbouwvastgoed.nl.  
 
Waar gaat het om?  
Op de locatie was tot een aantal 
jaren geleden Schildersbedrijf 
Poelman gevestigd. Hierna is het 
tijdelijk bewoond geweest. 
Inmiddels staat het pand leeg en 
vorderen onze ontwikkelplannen. 
Het gaat hier om nieuw te bouwen 
appartementen. Deze plek is 
aangegeven op de kaart 
hiernaast.  
 

http://www.tsbouwvastgoed.nl/


 

 
Hoe krijgt u informatie? 
Om onze plannen verder toe te lichten nodigen wij u graag uit voor de 
inloopbijeenkomst op 7 juli 2022. U bent welkom tussen 17:00- 19:00, aan 
de Antillenstraat 11. U kunt zich aanmelden via: 
https://forms.office.com/r/M1C3PX57bb of door de QR-code te scannen.    
 
 
Heef u vragen, opmerkingen of hoort u iets in de buurt wat voor ons handig is om te weten? Neem dan 
contact op met Anne Bolster. Dit kan via a.bolster@tsbouwvastgoed.nl.  
 
Hopelijk zien wij u op 7 juli.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens Ter Steege Bouw Vastgoed   
 
Bastiaan Piksen en Anne Bolster  
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