april 2021

Modelwoning: kleine
eengezinswoning
—

Stadsvernieuwingsurgentie
—

Op de Visserslaan staat een
modelwoning, een type C woning.
Afgelopen weken hebben wij al vele
bewoners mogen ontvangen.

Een groot aantal bewoners heeft op
een eerder moment al
stadsvernieuwingsurgentie verkregen
via de gemeente.

Bewoners hebben een kijkje kunnen
nemen en vragen kunnen stellen over
de woning.

Heeft u nog geen
stadsvernieuwingsurgentie?
Als u nog geen urgentie heeft
ontvangen dan kunt u deze binnen
enkele weken verwachten van de
gemeente Alkmaar.

Is het u nog niet gelukt om de
modelwoning te bekijken of wilt u de
woning nogmaals bekijken? Dan kunt
u een afspraak met ons maken door
contact op te nemen via
06 55 46 64 26 of
bloemwijk@vanalckmaer.nl
* Ook tijdens uw bezoek aan de loods
houden wij rekening met de
coronamaatregelen. Maximaal 1
huishouden is in de loods toegestaan.
Het kan voorkomen dat u even moet
wachten.

Woonwensgesprek
—
Op vrijdag 2 april 2021 heeft iedereen
het informatieboek ontvangen. Direct
daarna hebben wij alle bewoners
gebeld om een woonwensgesprek te
plannen. Inmiddels hebben wij een
groot aantal bewoners al gesproken
en hun wensen vastgelegd.
Tijdens het gesprek kunt u uw
voorkeur voor een woning in de wijk
doorgeven. Bewoners hebben tot
1 juni 2021 de tijd om hun wensen
door te geven. Zodra iedereen zijn of
haar keuzes heeft doorgegeven
wijzen wij de nieuwe woningen
voorlopig toe met een brief.
Heeft u voor- of achteraf nog vragen
of opmerkingen? Laat het ons gerust
weten.

Vooraankondiging:
opruimdag 5 juni
—
Op zaterdag 5 juni 2021 is het
opruimdag! Zoals gebruikelijk zal een
grote grofvuilcontainer worden
geplaatst aan het begin van de wijk.
Ook kunt u daar in een kleine
container uw chemisch afval kwijt. U
ontvangt binnenkort een uitnodiging
van de Klankbordgroep.

Binnen de gemeente Alkmaar kunt u
met voorrang op woningen reageren
zonder uw inschrijfduur te verliezen.

Kunst in de bloemwijk
—

Samen werken aan het kunstwerk
Tijdens opruimdag kunnen de
bewoners met studio Aangenaam de
laatste hand leggen aan het
kunstwerk. De laatste stukjes worden
vastgemaakt. Ook kunt u deze dag
(nog) een bloemwijktegel
bemachtigen.

Afgelopen tijd heeft studio
Aangenaam veel meubelstukken
verzameld voor het kunstobject welke
u terug gaat vinden in de vernieuwde
Bloemwijk.

Spreekuur tijdelijk
gesloten
—

U hoeft geen gebruik te maken van
deze urgentie wanneer u in de
Bloemwijk wil blijven wonen.

Hiervoor heeft u kunnen stemmen op
uw favoriete ontwerp. De poorten is
met grote meerderheid de winnaar
geworden.

Door de strengere Corona
maatregelen is ons inloopspreekuur
voorlopig gesloten. Heeft u een vraag
of heeft u behoefte aan een gezellig
praatje? Dan zijn wij telefonisch en
per e-mail goed bereikbaar.
Bespreekt u uw vraag liever tijdens
een persoonlijk gesprek? Dan kijken
wij samen met u naar de
mogelijkheden. Een gesprek op de
Boomkampstraat of bij u thuis is
alleen mogelijk als de
Coronamaatregelen kunnen worden
nageleefd.
U kunt ons bereiken via het
06 55 46 64 26 of 072 541 03 40.
Of stuur ons een mail naar
bloemwijk@vanalckmaer.nl

