
Hoe schrijf ik me 
in bij het SVNK? 
—
In de vorige nieuwsbrief hebben 
we aangegeven dat het goed is 
om ingeschreven te staan bij het 
SVNK. Als uw situatie verandert, 
bijvoorbeeld doordat de kinderen 
het huis uit gaan of doordat u 
alleen komt te staan, dan heeft u al 
een aantal jaren inschrijving achter 
uw naam staan. Dat maakt het 
eventuele zoeken naar een andere 
woning makkelijker. 

Dit is een algemeen advies. Het heeft 
niets te maken met de toekomstige 
plannen voor Bloemwijk. Ook als u 
niet ingeschreven staat bij het SVNK, 
mag u na de werkzaamheden altijd 
terugkeren naar de wijk. 

Inschrijven bij het SVNK kan alleen 
digitaal. U heeft dus een computer 
(of tablet of mobiel), internet en 
een e-mailadres nodig. Als u dit niet 
heeft, kunt u zich ook inschrijven via 
een e-mailadres van een familielid, 
buren, vriend of vriendin. Heeft 
u niemand in uw omgeving die 
u kan helpen u in te schrijven bij 
het SVNK, informeer dan bij een 
vrijwilligersorganisatie. 

U kunt bijvoorbeeld WonenPlus 
Alkmaar proberen, 072-5122711 
(maandag tot en met vrijdag 
9.30-12.30 en 13.30-16.00). 

Of Stichting Present, contactpersoon 
Jan Zwart, 06-45334719 
(maandag, dinsdag, donderdag). . 
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Heeft het nog 
zin om te bellen?  
—
Tijdens de huis-aan-huisgesprekken 
komen vele vragen langs. Een 
daarvan is: heeft het nog wel zin om 
te bellen voor reparatie als dingen 
stuk zijn? Het antwoord is: ja. U kunt 
uw klachten blijven melden, het 
reguliere onderhoud gaat gewoon 
door. Voor reparatie en onderhoud 
belt u nummer 088 - 011 70 06. .
Informatie-avonden: 
20 en 22 februari
—
Het eerste bouwkundige 
onderzoek is afgerond en de huis-
aan-huisgesprekken hebben ook 
plaatsgevonden. Het constructieve 
onderzoek is nog gaande, maar 
zal begin 2018 worden afgerond. 
Tijdens de volgende informatie-
avonden zullen we de resultaten 
van deze onderzoeken met u delen. 
Ook zullen we aangeven welke 
richting het lijkt op te gaan qua 
mogelijkheden op basis van de 
resultaten van de onderzoeken. 
Er worden weer twee avonden 
georganiseerd. U krijgt nog 
een bericht voor welke avond u 
wordt uitgenodigd, zodat we zo 
veel mogelijk bewoners kunnen 
ontvangen en te woord kunnen 
staan. .

Zet alvast in uw agenda
Informatie-avonden: 
dinsdag 20 februari
donderdag 22 februari 
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: De Vest, Alkmaar 

Foto's constructief 
onderzoek  
—



Wanneer kan ik 
verhuizen?
—
Sommige bewoners hebben 
tijdens de huis-aan-huisgesprekken 
aangegeven wel te willen verhuizen 
naar een andere wijk. Zij stelden de 
vraag vanaf wanneer verhuiskosten 
voor een eenmalige verhuizing 
worden vergoed. Dat is vanaf een 
peildatum die nog moet worden 
vastgesteld. Tijdens de informatie-
avonden in februari krijgt u 
informatie over wat een peildatum 
is, over eventueel verhuizen en de 
vergoedingen waar u eventueel 
recht op heeft. . 

Inloopdagen in 
2017 en 2018
—

De laatste inloopdag van dit jaar 
is op donderdag 21 december. In 
het nieuwe jaar bent u van harte 
welkom op de Boomkampstraat 
5 op donderdag 11 januari en 
donderdag 8 februari. .

Inloopdagen:
Donderdag 21 december
van 10.00 tot 12.00 uur

Donderdag 11 januari
van 10.00 tot 12.00 uur

Donderdag 8 februari
van 10.00 tot 12.00 uur 

Wie woont er in 
Bloemwijk?
—

Niet alle bewoners kennen 
elkaar. Daarom stellen we in de 
nieuwsbrief een bewoner of gezin 
aan u voor. Deze maand Maikel 
Ineke, een 31-jarige bewoner uit de 
Asterstraat. 

Maikel woont bijna vier jaar in 
Bloemwijk en heeft hiervoor op een 
studentenkamer gewoond. 'Dan is 
zo’n echt huisje heel erg leuk’, vertelt 
hij. 'Ik had niet eerder een tuin en 
ondanks dat het een kleintje is, voelt 
het nog steeds als vakantie als ik 
buiten in de zon kan zitten. Heel 
prettig. Dat zou ik graag behouden. 
Ik hoef niet zo’n grote woning en een 
kamer minder is ook prima, maar ik 
ben nu verwend met een buiten en 
dat wil ik graag weer. Ik hou ook van 
deze oude woningen. De bouwstijl 
van die oude arbeidshuisjes is mooi. 
Het geeft een gezellige sfeer in de 
straat. Puur praktisch is het niet. Ik 
woon op de hoek en binnen waait 
het altijd. Daardoor heb ik een hoge 
energierekening. Ook heb ik lekkage 
en boven is de woning in slechte 
staat. 

En ik ben niet zo’n klusser, dus 
dat schiet niet op. Desondanks 
ben ik er heel blij mee. De slechte 
staat bederft mijn woonplezier 
niet. Wat ik ook erg leuk vind, 
is dat er in deze buurt van alles 
wat woont, niet maar één type 
huishouden. Ik heb niet heel veel 
contact met mijn buren, ik werk 
fulltime en ook ’s avonds ben ik 
vaak weg. Maar toch merk je dat 
er heel verschillende mensen 
wonen en dat vind ik mooi, zo’n 
gemêleerde wijk. Er is een relaxte 
sfeer. Bij sommige dingen denk ik 
wel eens: hou een beetje rekening 
met elkaar. Die hondenpoep 
bijvoorbeeld is niet te harden in de 
zomer. En ook auto’s nemen wat 
mij betreft een wat te prominente 
plaats in in de wijk. Maar ook 
daarvoor zou ik niet per se hoeven 
te verhuizen. Ik ben natuurlijk nog 
wel jong. Over een paar jaar kan 
mijn leven er heel anders uit zien. 
Nu woon ik alleen, maar misschien 
heb ik over een tijdje een vriendin 
en een gezin. Dan zou ik wel weer 
in zo’n type woning willen wonen. 
Dit spreekt me heel erg aan.’ .

Een begin met de vernieuwde 
Bloemwijk is gemaakt


