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Samen naar een
vernieuwde.
duurzame Bloemwül<

Als u verhinderd bent, l<unt u een

andere afspraal< met hen mal<en.

Ool< komen wij bij u thuis voor
een persoonlUk gesprek. Dit vindt
plaats in september of ol<tober. Dat

l<an overdag of 's avonds. U wordt
gebeld voor een afspraal<. ln dit
gesprel< bespreken we met u wat
uw huidige situatie is en wat uw
woonwensen zijn. Wat er anders of
beter zou l<unnen in uw wijk en wat
u niet zou willen veranderen. Waar u

knelpunten ziet voor uzelf in het pro-
ject. En of u mee wilt denken in een

klankbordgroep voor de wijk.

Nadat we ook met de gemeente en

nutsbedrijven hebben besprol<en

wat er mogelijl< is in de wijk, pre-

senteren we de resultaten van alle

onderzoeken. En hebben we inzicht
in wat er nodig is.

Samen verder bouwen aan
de wük
Daarna nodigen we u uit voor een

aantal inspiratiesessies. Deskundigen

geven informatie over nieuwe in-

novaties voor wonen en over een en-

dere maniervan kijken naar de wijk.

ledereen kan vervolgens ideeën en

meningen inbrengen voor de wonin-
gen en voor de wijk. Samen bekijken

we wat haalbaar is en welke maatre-
gelen leiden tot prettige woningen
en een leefbare wijk o
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U bent bewoner van Bloemwijk,

daarom houden we u graag op de
hoogte van de ontwikkelingen in

uw wijk. Veel woningen van ons in
Bloemw'rjk zijn niet meer van deze
tijd. Onze missie is om iedereen een

fijne, passende woning te bieden
in een prettíge leefomgeving. Wij
gaan onderzoeken wât er precies

aan de hand is. En bekijken wet we
kunnen of moeten doen. Dat doen
we niet alleen, maar samen met u!

Wat gaan we doen?
Wij willen samen met u een goed
plan voor de w'tjk maken. Met duur-
za me, zelfvoorzienende, toel<omst-

bestendige woningen. Met een
gevarieerd aanbod voor gezinnen,

alleenstaanden en stellen, voor jong

en oud. Een mooie, gemengde wijk,
wear u prettig l<unt wonen. Er is nog

geen plan. We weten nog niet well<

typen woningen er moeten komen

en hoeveel woningen van well< type.
En ool< niet of we de huidige wonin-
gen kunnen renoveren naar duurza-

me, toel<omstbestendige woningen.
Om dit in l<aart te brengen is onder-
zoek nodig.

Wat onderzoeken we?
Er komt een bouwkundig onderzoel<

naar de technische staat van de wo-
ningen. Dit wordt gedaan door Kon-

tek. Dit onderzoek start in eugustus

2017. U l<rügt een brief met daarin de

dag dat Kontel< bij u langskomt.
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Verslag 11 en 12 juli bewonersavond
Bloemwük

De bewonersavonden op 11 en 12 juli

weren het startschot voor het pro-
ces naar een vernieuwde, duurzame
Bloemwijk. De bewoners waren
uítgenodigd in Theater De Vest en

u bent metveel mensen gekomen.

De eerste avond weren er onge-
veer ó0 buurtbewoners, de tweede
avond rond de 75.

We hadden in de uitnodigingsbrief
al gezegd dat er nog geen plannen

voor de wijk zijn. De presentatie ging

dan ool< voornamelijk over hoe het
proces gaat verlopen. Wat gaan we
doen en wat l<unt u verwachten in de
komende tijd? Over dit proces l<unt

u ook meer lezen in deze nieuws-

brief en op de website. Eerst l<omt

er een bouwl<undig onderzoel< en

vol gen er persoonlijke gesprel<l<en

bij u thuis. Dan worden de resulta-

ten gepresenteerd in een volgende
bewonersavond. En vervolgens gaan

we samen met u bouwen aan een

vernieuwde Bloemwijk.

We vinden het belangrijk dat u actief
meedenkt over een nieuwe wijk. Het
is immers uw woon- en leefomge-
ving. We vinden het ook belangrijl<

dat u gehoord wordt. Daarom was

er na de presentatie veel tijd voor
l<ennismal<ing met de leden van

Team Bloemwijl< en voor het stellen

van individuele vragen. Veel mensen
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dit als prettis erveren.



Ondanl<s dat de reacties heel ver-

schillend waren, gingen veel bewo-
ners positief gestemd naar huis. De

ene bewoner wil absoluut nooit zijn

huis uit, de ander kan niet wachten
tot er wat gebeurt. Dat is ook niet
verwonderlijk, de een heeft zijn huis

mooi opgeknapt, de ander heeft een
huis in slechte staat en woont niet
meer comfortabel. Dat verschil lende
bewoners anders tegen vernieuwing
aanl<ijken, is dus niet gek. De meeste
mensen willen wel graag in de wijk
blijven wonen, wat er verder ook ge-

beurt. De eerste suggesties werden
al gedaan: meer parkeerplaatsen,

geen gas, geen hoogbouw¡ meer
comfort. Veel vragen die werden
gesteld, zijn beantwoord op de
website bij de knop Vragen. De ge-
sprel<l<en op de bewonersavonden
gin gen verder over brandveiligheid,
schimmel en vocht, parkeren, gro-

tere woningen, kleinere woningen,
moestuintjes en of er gesloopt gaat

worden of gerenoveerd.

We begrijpen dat dit voor u een
spannende tijd is, waarin u het liefst
vandaag duidelijkheid wilt hebben.
Gelukkig bedenken we de plannen

tegenwoordig niet meer achter ons

bureau, maar willen wij echt samen-

werl<en met onze huurders door
semen voort te bouwen op de resul-

taten van de diverse onderzoeken.

Ten slotte kregen we veel positieve

reacties van u als: ik hoop op een

leuke samenwerl<ing', wat goed dat
er uitgebreid naar bewoners wordt
geluisterd' en il< wil graag een mooi,
fijn huis'. Veel bewoners hebben
ool< aangegeven dat ze graag willen
meedenken over een vernieuwde
wijk. Daar zijn wij heel blij mee. We
spreken u binnenkort bij u thuis o

Globale planning

Wij willen u graag vertellen wat u

kunt verwachten, maar zelf weten
wij ool< nog veel niet. We weten
immers niet wat we aantreffen in de
woningen en wat de resultaten van

het onderzoek zijn. Dat kan invloed
hebben op de planning. De plannìng

die u hieronder aantreft, is globaal

en niet definitief. Zodra wij nieuwe
informatie hebben, pessen wü de
planning aan r

Meedenlcen, hoe dan?

We hebben tijdens de bewoners-
avonden aangegeven dat we hopen

dat de bewoners van Bloemwijk
willen meedenken over een ver-

nieuwde wijk. Dat kan op verschil-
lende manieren. Namelijk tijdens de
inspiratiesessies. ln januari, februari
en maert 2018 worden inspiratieses-

sies gehouden waer iedereen voor
is uitgenodigd. T'rjdens deze sessies

l<rijgt u inspirerende verhalen van

desl<undigen over vernieuwingen
in woningen, bijvoorbeeld op het
gebied van energie, comfort en ge-

mal<. Maar ook over afvalverwerl<ing,
parkeren, wateropvang en ontmoe-
tingsplekl<en in de wUk.

Vervolgens geen we op deze avon-
den daadwerl<elijk met elkaar teke-
nen aan de wijk.
Een tweede manier van meedenken
is in een kleinere, vaste klankbord-
groep die zich meer bezighoudt
met het proces. Dit betekent meer
stukken lezen, het proces volgen
en in gesprek gaan met ons over
vervolgstappen. Dit is dus een soort
bewonerscommissie. Deze l<omt

eens per twee maanden bij elkaar en

start medio september 2012.

U kunt op de website of via de mail

of de telefoon aangeven of u wilt
meedenken ¡

Meer informatie

We houden u greeg goed op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Daarom krijgt u deze nieuwsbrief.
Er is ook een speciale website
online, waar u alles nog eens rustig
kunt nalezen.

Deze eerste nieuwsbrief l<rijgen alle

bewoners per post. Op de website
kunt u aangeven of u de volgende
nieuwsbrief liever digitaal of per post
wilt ontvangen.
Hebt u dat al aangegeven via het
reactieformulier op de bewoners-
avond, dan hoeft u dat niet nog eens

te doen via de website. Hebt u niks

aangegeven (niet op het reactie-
formulier bij de bewonersavond en
niet op de website), dan krijgt u de
volgende nieuwsbrief per post.

Ook kunt u op de website aengeven
of u wilt deelnemen aan klankbord-
groepen.

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Er

is een speciaal e-mailadres en een
telefoonnummer. U krügt altijd een
reactie, ook als we het antwoord
nog niet weten a

www.bloemwij ka I kmaa r. n I

e-mail: bloemw'ljk@vanalckmaer.nl
telefoon: 0ó - 3ó 081202


