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De vakantie is voorbij!  
— 
Voor de meeste bewoners is de        

vakantie weer voorbij. Een zomer met 

weerrecords. We hopen dat jullie een 

fijne zomer hebben gehad! 

 

In de vakantie is hard gewerkt aan de 

voorbereidingen voor de thema-  

werkgroepen, is het hoogste punt van 

onze nieuwbouw aan de         

Camphuysenstraat bereikt en er is een 

schouw gehouden in Bloemwijk.  

Lees snel verder!  

 
 

Start werkgroepen  
— 
Er zijn veel aanmeldingen ontvangen 

voor de thema werkgroepen. In totaal 

zijn er 44 aanmeldingen. Een aantal 

bewoners hebben zich voor meerdere 

thema’s opgegeven.    

 

De bewoners die zich hebben         

aangemeld  ontvangen een             

persoonlijke uitnodiging voor de thema 

werkgroep bijeenkomsten. De eerste 

bijeenkomst zal gehouden worden op  

30 september 2019 in het ontmoe-

tingscentrum in Bloemwijk.  

 

Samen met de werkgroepen willen wij 

graag een aantal (verdiepende)         

onderwerpen bespreken om zo het             

concept masterplan af te maken. 

 

Het masterplan wordt aan het einde 

van dit jaar gepresenteerd aan alle      

bewoners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwbouwproject:  
de Camphuysenstraat  
— 
Een aantal bewoners hebben         

aangegeven interesse te hebben in 

een nieuwbouw appartement aan de     

Camphuysenstraat.  

 

In totaal worden er 35 sociale        

huurappartementen gebouwd en      

opgeleverd rond februari 2020.               

 

Het appartementencomplex is            

gelegen langs de Koelmalaan op de 

hoek van de Camphuysenstraat.      

Op de begane grond komt ook het 

nieuwe kantoor van Van Alckmaer.  

 

Wilt u hier meer over weten? Kom dan 

gerust langs op de Boomkampstraat 5 

tijdens de spreekuren. Daar liggen de 

plattegronden klaar en kunt u uw      

vragen over dit project stellen.  

 

De verwachting is dat de woningen 

aan het eind van 2019 via het SVNK 

worden aangeboden.            

               

 

 

Uiteraard laten wij het op tijd weten als 

de advertenties op SVNK worden          

geplaatst. 

 

Reageren met urgentie 

Heeft u interesse in een appartement  

en heeft u stadsvernieuwingsurgentie?             

Dan kunt u zelf reageren op een  

appartement via het SVNK.  

 

Heeft u nog geen stadsvernieuwings-

urgentie? Dan adviseren wij u om    

contact met ons op te nemen om dit 

alsnog aan te vragen.  

 

Wilt u komen kijken? 

Op donderdag 3 oktober 2019 om 

15.30 tot 16.30 uur houden wij        

speciaal voor de bewoners van   

Bloemwijk een kijkmoment om de            

appartementen te bewonderen.  

 

Laat ons weten of u komt! 

Wilt u komen kijken? Dan horen wij dat 

graag van u. U kunt per telefoon, mail 

of tijdens de spreekuren op de     

Boomkampstraat 5 laten weten dat u 

komt en met hoeveel personen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie de achterkant!  
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Vervolg:  

Schouw in Bloemwijk  
— 
Op 12 augustus 2019 hebben we       

samen met de Klankbordgroep een 

schouw gehouden in Bloemwijk. Het 

doel was om met verschillende ogen 

de wijk te bekijken. Wat valt ons op? 

Welke problemen of obstakels zien 

we? Wat kunnen we anders doen?  

 

Wat opvallend was die dag, was de 

hoeveelheid onkruid in de wijk. Veel 

onkruid was op sommige plekken      

hoger dan 30 cm. De meeste       

perkjes waren slecht onderhouden.  

 

Van Alckmaer laat een aantal           

plantenbakken opknappen en op       

bepaalde plekken het onkruid te        

verwijderen.  

 

Aan de gemeente is gevraagd om 

de rest van het onkruid weg te halen.      

Ongeveer anderhalve week later is de 

gemeente langs gekomen en hebben 

ze een groot gedeelte van het onkruid 

verwijderd.  

 

Verder was het opvallend dat de      

witte platen die op de woningen zijn            

bevestigd, zijn vervuild. Wij hebben     

de opdracht  gegeven aan een        

schoonmaakbedrijf om de meest       

vervuilde platen te laten                 

schoonmaken.  

 

In de toekomst gaan wij vaker een 

schouw organiseren. Ziet u iets 

opvallends of heeft u een goed idee 

voor de wijk? Geeft dat aan ons door.  

Samen zorgen we voor de                  

leefbaarheid in de wijk!  

 
 
 
 
 

Heeft u vragen?  
— 
Als u vragen heeft laat ons dit dan   

weten. Wij maken graag tijd om uw 

vragen te beantwoorden.  

 

U kunt bijvoorbeeld langskomen op de 

Boomkampstraat 5 of we kunnen een 

persoonlijke afspraak maken.  

— 
Hoe kunt u het team        

Bloemwijk bereiken?           
Dat kan via het   

telefoonnummer  

072- 541 03 40 of per mail 

bloemwijk@vanalckmaer.nl  

— 
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