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2018 
Maart-juli        
Opstellen Sociaal Plan 
September-oktober       
Inspiratiesessies met bewoners 
Najaar         
Uitwerken voorlopig masterplan 
Najaar         
Presenteren voorlopig masterplan aan 
bewoners 
      
2019 
Einde 1e kwartaal       
Masterplan gereed 
2e kwartaal 
Masterplan omzetten in concrete projecten 
3e kwartaal 
Presenteren concrete projecten en;      
vergunningsprocedure en voorbereidingen  
Begin 2020       
Start eerste werkzaamheden                                      
 

 

Inspiratiesessies en Sociaal Plan 
— 
De voorbereidingen voor de inspiratiesessies zijn in volle 

gang. Tijdens de inspiratiesessies gaan bewoners 

gezamenlijk ideeën opdoen voor de vernieuwde 

Bloemwijk.  

 

Het stond in de planning om de inspiratiesessies in juni 

2018 te laten plaatsvinden. Dat is helaas niet haalbaar 

omdat er op dit moment nog een haalbaarheidsonderzoek 

wordt gedaan naar de renovatiemogelijkheden van 

complex 204. Zodra het onderzoek is afgerond, weten wij 

allemaal waar we aan toe zijn en kunnen wij beter invulling 

geven aan de sessies. Wij verwachten dat de 

inspiratiesessies in september of oktober 2018 

plaatsvinden.  

 

Bij het woonwensenonderzoek in 2017 heeft u 

aangegeven of u wel of niet wilt deelnemen aan de 

inspiratiesessies. Wilt u nu toch graag deelnemen of wilt u 

afzien van deelname, dan kunt u contact opnemen met 

Team Bloemwijk. 

 

Omdat het haalbaarheidsonderzoek naar de 

renovatiemogelijkheden van complex 204 nog niet gereed 

is, verschuift ook de planning van het Sociaal Plan. Zodra 

de resultaten bekend zijn, kunnen wij gericht verder met de 

invulling van het Sociaal Plan. 

 
Inloopuren tijdens de vakantieperiode 
— 
In verband met de vakantieperiode wijzigen de tijden van 

het inloopspreekuur. Vanaf 1 juli 2018 is Team Bloemwijk 

iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 

aanwezig in de informatiewoning aan de Boomkampstraat 

5. U bent tijdens deze spreekuren van harte welkom met al 

uw vragen. Wij proberen uw vragen zo goed mogelijk te 

beantwoorden.  

 

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, buiten het 

spreekuur om, dan kunt u een afspraak met ons maken.   

 

 

Klankbordgroep 
— 
De klankbordgroep wil graag bereikbaar zijn voor alle 

bewoners in Bloemwijk. Hiervoor heeft de klankbordgroep 

een speciaal e-mailadres aangemaakt. Indien u geen e-

mailadres heeft, kunt u de klankbordgroep ook per post 

bereiken. Het is belangrijk dat u op de poststukken 

duidelijk vermeldt dat de post is bestemd voor de 

klankbordgroep. Op de envelop schrijft u:  

‘T.a.v. de klankbordgroep’. 

 

U kunt de klankbordgroep bereiken via: 

kbgbloemwijk@outlook.com. Het postadres is: 

Anjelierstraat 21, 1815 XR Alkmaar. 

 

Heeft u vragen voor de klankbordgroep? Neem gerust 

contact met hen op. 

 
Contactgegevens team Bloemwijk 
— 
Van Alckmaer voor Wonen – Team Bloemwijk 

Boomkampstraat 5, 1815 XL ALKMAAR. 

E-mail: bloemwijk@vanalckmaer.nl 

Website: www.bloemwijkalkmaar.nl 

Telefoonnummer: 072-8442190 

 

Aangepaste globale planning 
— 
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