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Nieuwjaarswens 
— 
 
Hopelijk heeft iedereen een gezellig 

en spetterend nieuwjaarsfeest 

beleefd. Namens alle medewerkers 

van Van Alckmaer wensen wij u 

een gelukkig en gezond 2020 toe! 

 

Voordat wij vooruit gaan kijken wat in 

2020 op de planning staat voor 

Bloemwijk, geven wij u graag een 

overzicht van alle activiteiten van 

December 2019. 

 

 

Kerstborrel 
— 
 
Op vrijdag 13 december 2019 was 

er in het ontmoetingscentrum in 

Bloemwijk een gezellige kerstborrel 

voor alle bewoners van Bloemwijk. 

Woningeigenaren en tijdelijke 

bewoners waren ook aanwezig 

tijdens deze leuke middag! 

 

 

 

Inloopbijeenkomst  
— 
 
Op donderdag 19 december 2019 is 

in de Vest een inloopbijeenkomst 

georganiseerd. Bewoners en 

omwonenden konden tijdens deze 

middag en avond het concept 

masterplan en stedenbouwkundig 

plan bekijken.  

 

De bijeenkomst en informatiemarkt 

zijn druk bezocht. Ruim 90 huurders 

en omwonenden waren aanwezig! 

Naast veelal positieve reacties op de 

plannen, kregen bewoners ook de 

gelegenheid om hun opmerkingen of 

vragen te stellen. Aan de hand van 

deze opmerkingen gaan wij het 

masterplan en stedenbouwkundig 

plan verder uitwerken.  

 

Wij verwachten dat we rond februari / 

maart 2020 een definitief masterplan 

voor Bloemwijk aan u kunnen 

presenteren. Uiteraard ontvangt u 

hiervoor een uitnodiging. 

 

Bent u niet bij de inloopbijeenkomst 

geweest en nieuwsgierig naar de 

(concept)plannen? Of heeft u vragen?  

 

Op ons kantoor op de 

Boomkampstraat 5 staat de maquette 

van de wijk en hangen de posters van 

die avond. U bent van harte welkom 

om de maquette te bekijken en uw 

vragen te stellen tijdens ons inloop 

spreekuur.  

 

 

 

 

 
 
Wijziging huurtoeslag 
— 
 

Door een wijziging in de Wet op 

Huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari 

2020 ongeveer 115.000 extra 

huishoudens recht op huurtoeslag. 

 

Dit betekent dat het voor alle 

bewoners in Bloemwijk, die afgelopen 

jaar geen recht hadden op 

huurtoeslag, zinvol is om te 

controleren of u per 1 januari 2020 

wel recht heeft op huurtoeslag.  
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—  
Hoe kunt u het team 
Bloemwijk bereiken?  
 
Dat kan via het  
telefoonnummer  
072- 541 03 40 of per mail 
bloemwijk@vanalckmaer.nl  
— 

U kunt op de website van de 

belastingdienst een proefberekening 

maken van eventuele huurtoeslag.  

Dit kunt u doen op de website: 

https://www.belastingdienst.nl/reken 

hulpen/toeslagen/  

 

Uiteraard kunnen wij u tijdens ons 

inloopspreekuur ook helpen met deze 

proefberekening. Het is wel van 

belang dat u een inkomensverklaring 

of overzicht meeneemt van uw 

inkomen (en eventueel het inkomen 

van uw partner), zodat wij een juiste 

berekening kunnen maken. Wij 

helpen u graag! 

 

Of, en hoeveel huurtoeslag u kunt 

krijgen, hangt onder andere af van uw 

(gezamenlijk) inkomen, 

huishoudsamenstelling en de hoogte 

van uw huur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inloopspreekuur 
— 
 

Ook in het nieuwe jaar 

beantwoorden wij graag uw vragen 

tijdens ons inloopspreekuur op de 

Boomkampstraat 5. 

 

Iedere dinsdag- en dondermiddag zijn 

wij geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
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