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Een eerste blik op de
nieuwe Bloemwijk
—
Op donderdagavond 14 november
2019 is een tweede werkgroepsessie
met bewoners georganiseerd. Tijdens
deze avond heeft Endry van Velzen
(stedenbouwkundige) een allereerste
planopzet laten zien. Tijdens de
presentatie was te zien waar welke
typen woningen zijn bedacht en wat
de maat en sfeer kan worden van de
straten en het groen in de wijk.
Meer lucht en ruimte in Bloemwijk
Daarnaast heeft Endry uitgelegd dat
wij meer ‘’lucht en ruimte’’ in
Bloemwijk willen creëren. Dat
realiseren wij door op meerdere
plekken in de wijk een groene plek te
maken. Ook is bedacht om de straten
breder te maken. De boomkampstraat
wordt verbreed zodat dwars parkeren
in deze straat ook mogelijk wordt.
De dwarsstraten (Hulststraat,
Anjerlierstraat en Asterstraat) zijn in
de eerste planopzet autovrij. Aan
deze dwarsstraten zijn een
appartementengebouw van drie

Deelnemers van de werkgroepsessie
hebben verschillende vragen gesteld
over parkeren, de hoogtes van het
appartementencomplex, het woonhof
en over het groen in de wijk.
De opmerkingen uit de
werkgroepsessies worden momenteel
in het concept masterplan verder
aangevuld en uitgewerkt.
Inloopbijeenkomst
Op 19 december 2019 organiseren wij
een inloop bijeenkomst waarin wij het
concept masterplan aan u willen laten
zien. Bij deze nieuwsbrief zit een
uitnodiging voor de
inloopbijeenkomst.
Tussen 19 december 2019 en

13 december 2019:
Kerstborrel in Bloemwijk
—
Vanuit de klankbordgroep is
aangegeven dat er behoefte is aan
een gezellig samenzijn tussen
bewoners, woningeigenaren en
tijdelijke bewoners uit Bloemwijk. Zij
hebben voorgesteld om op vrijdag 13
december 2019, samen met de
Kabath, een kerstborrel te
organiseren in het
Ontmoetingscentrum op de
Eikelenbergstraat 57. Dit fantastische
initiatief steunen wij graag!
Tussen 16.30 en 19.00 uur zijn alle
bewoners uit Bloemwijk van harte
welkom voor een borrel!

februari 2020 wordt het masterplan
verder uitgewerkt. Wij verwachten dat
wij rond februari / maart 2020 een
definitief masterplan voor Bloemwijk

Spreekuur tijdens de
kerstvakantie
—

aan u kunnen presenteren. Uiteraard
ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Tijdens de kerstvakantie zijn er
aangepaste openingstijden voor het

Stadsvernieuwingsurgentie aanvragen?
—

spreekuur op de Boomkampstraat 5.
Dinsdag 24 december 2019 zijn wij
geopend tussen 13.00 en 17.00 uur
zoals u van ons gewend bent. Op

woonlagen en een klein woonhof van

Met stadsvernieuwingsurgentie kunt

twee woonlagen bedacht.

u met voorrang reageren op een
woning die wordt geadverteerd op

Op de achterzijde van deze

www.svnk.nl. De voorrang geldt

nieuwsbrief staat een afbeelding van

alleen voor sociale huurwoningen

de eerste planopzet uit de presentatie

binnen de gemeente Alkmaar.

van 14 november 2019.
Heeft u hier nog vragen over of wilt u
een stadsvernieuwingsurgentie? Laat
ons dit dan gerust weten. Samen
maken wij hiervoor een afspraak en
zetten wij de procedure in gang.

tweede kerstdag, 26 december 2019
en oudjaarsdag, 31 december 2019
zijn wij gesloten. In het nieuwe jaar
bent u vanaf donderdag 2 januari
2020 weer van harte welkom op ons
spreekuur.
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Eerste planopzet
(concept)
e kunt u het team Bloemwijk
bereiken? [Trek de aandacht van uw
lezer met een veelzeggend citaat uit het
document of gebruik deze ruimte om een
belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit
tekstvak als u het ergens anders op de
pagina wilt plaatsen.]
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