
 
 

April 2019 

— 
Inloopspreekuur: Dinsdag en 

donderdag van 13.00 en 17.00 

uur op de Boomkampstraat 5.  

— 
 

 
 
 
Even voorstellen! 
— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mijn naam is Lisa van Zuilen.   

Per 1 april 2019 ben ik gestart als 

participatiemedewerker bij Van 

Alckmaer. Ik ben vanaf nu uw 

aanspreekpunt in Bloemwijk!  

 

Hiervoor heb ik een aantal jaren 

gewerkt bij andere corporaties in 

Noord Holland. Dus helemaal nieuw 

ben ik niet als het gaat om nieuwbouw 

projecten.  

 

Van Alckmaer wil iedereen een nieuw 

fijn thuis te geven. Dit kan zijn in of 

buiten Bloemwijk. Ik ben er om uw 

vragen te beantwoorden of met u mee 

te denken tijdens het hele traject.   

 

Elke dinsdag en donderdag tussen 

13.00 en 17.00 uur ben ik te vinden 

op de Boomkampstraat 5. Kom gerust 

even langs. Ik kom ook graag bij u 

thuis op bezoek.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociaal plan  
— 
 
Het is bijna zover. Het sociaal plan 

is bijna klaar!  

 

Samen met de Klankbordgroep 

Bloemwijk zijn de puntjes op de 

bekende ‘I’ gezet.  

 

Het sociaal plan kunt u in de week 

van 22 april in uw brievenbus 

verwachten. In het sociaal plan staat 

wat uw rechten en plichten zijn en 

welke extra voorzieningen en 

vergoeding Van Alckmaer voor 

Wonen u biedt.   

 

 
Inspiratiesessies 
— 
 
Eind mei 2019 worden de 

inspiratiesessies georganiseerd. U 

ontvangt hierover nog een 

uitnodiging van ons.  

 

Tijdens de inspiratiesessies denken 

we samen met u na over hoe de 

nieuwe Bloemwijk eruit zou moeten 

zien.  Wij hechten veel waarde aan 

uw mening. Op basis van de 

inspiratiesessies gaan we invulling 

geven aan het definitieve plan. Het 

doel is om iets terug te bouwen. En 

bovenal; waar u prettig kunt wonen!  

 
 
 
 
 

 
 

 
Stadsvernieuwings-
urgentie aanvragen?  
— 
 
Een aantal bewoners heeft al 

aangegeven graag in aanmerking 

te willen komen voor 

stadsvernieuwingsurgentie. Zo 

kunnen zij met voorrang reageren 

op andere woningen in de 

gemeente Alkmaar via het SVNK.  

 

Heeft u hier nog vragen over of wilt u 

ook in aanmerking komen voor 

stadsvernieuwingsurgentie? Laat ons 

dit dan gerust weten. Samen maken 

wij hiervoor een afspraak en zetten wij 

de procedure in gang. 

 

 

— 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u 

contact opnemen met het team in 

Bloemwijk via het telefoonnummer 

072- 844 2190 of per mail 

bloemwijk@vanalckmaer.nl  

— 
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