
Wij komen 
op bezoek 
—
In september of oktober komen 
we huis-aan-huis bij u op gesprek. 
In dit gesprek bespreken we onder 
andere met u hoe uw huidige 
situatie is, wat u vindt van uw 
woning en wat u graag anders zou 
zien. Ook gaan we het hebben over 
de wijk. Wat vindt u fijn aan de 
wijk, wat mist u, wat zou er anders 
kunnen en wat zou u niet willen 
veranderen. Ondanks dat we nog 
niet weten wat, moet er iets met 
de woningen gebeuren. Tijdens het 
huisbezoek bespreken we ook waar 
u knelpunten ziet voor uzelf in dat 
traject. Waar maakt u zich zorgen 
over.  

We proberen de gesprekken zo veel 
mogelijk overdag te plannen, maar 
we kunnen eventueel ook ’s avonds 
komen. Alle huurders hebben 
een brief gekregen (of krijgen die 
nog), waarin wij een voorstel doen 
voor een datum. Bent u op deze 
dag of op dit tijdstip niet thuis, 
dan kunt u bellen voor een nieuwe 
afspraak naar: 06 – 36 08 12 02. 
U kunt ook mailen naar: 
bloemwijk@vanalckmaer.nl .

Tijdelijke 
bewoning 
—
Wanneer woningen leeg komen 
te staan in Bloemwijk, kan dat 
een ongezellige sfeer geven. 
Daarom kiezen wij ervoor om deze 
woningen tijdelijk te verhuren. 
We hebben met de organisatie 
De Kabath een overeenkomst 
dat zij tijdelijke bewoners gaan 
selecteren en screenen. We denken 
dan aan leuke, nette, tijdelijke 
huurders. Mensen die misschien 
ook nog iets voor de buurt terug 
willen doen, bijvoorbeeld het 
openbare groen bijhouden in 
de buurt. De Kabath zorgt voor 
de begeleiding van de tijdelijke 
huurders en voor de controle. 
Wij hebben er alle vertrouwen in 
dat er gezellige tijdelijke buren 
komen wonen. 

Heeft u zelf nog goede of leuke 
ideeën om de wijk leefbaar te 
houden of om nieuwe, tijdelijke 
bewoners te ontmoeten, dan 
horen we dat graag. Mail naar 
bloemwijk@vanalckmaer.nl .
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Meer informatie
—
Heeft u vragen? Stel ze gerust. 
Er is een speciaal e-mailadres 
en een telefoonnummer. U krijgt 
altijd een reactie, ook als we het 
antwoord nog niet weten .
www.bloemwijkalkmaar.nl 
e-mail: bloemwijk@vanalckmaer.nl 
telefoon: 06 – 36 08 12 02 

Informatiewoning 
open 
—
De woning op de Boomkampstraat 
nummer 5 is leeg. In deze woning 
komen geen tijdelijke huurders. Hier 
is een informatiepunt voor bewoners 
ingericht. Medewerkers van team 
Bloemwijk zullen hier op vaste tijden 
aanwezig zijn. 

Vanaf volgende week zijn we 
iedere drie weken aanwezig op 
de Boomkampstraat 5 voor een 
open inloop. Hieronder ziet u het 
rooster voor de komende weken. 
Kom gerust binnen om kennis 
te maken of vragen te stellen. 
U bent van harte welkom.   .  

U bent van 
harte welkom 
om langs 
te komen!

Maandag 25 september 
van 10.00 tot 12.00 uur 

Maandag 16 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur 

Donderdag 9 november 
van 10.00 tot 12.00 uur

Donderdag 30 november 
van 10.00 tot 12.00 uur

Donderdag 21 december 
van 10.00 tot 12.00 uur


