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Inloopbijeenkomst 

definitief plan 

— 
Op maandag 9 maart 2020 is in       

het ontmoetingscentrum een 

inloopbijeenkomst georganiseerd. 

Bewoners en omwonenden konden 

tijdens deze middag en avond het 

definitief masterplan en 

stedenbouwkundig plan voor de 

Bloemwijk komen bekijken.  

 

De opkomst was boven verwachting. 

Een ruime meerderheid van de 

bloemwijkbewoners ziet zichzelf 

graag wonen in de vernieuwde 

Bloemwijk en dat is goed nieuws! Ook 

een aantal omwonenden hebben 

laten weten interesse te hebben in 

een koopwoning in de Bloemwijk.  

 

Bent u niet bij de inloopbijeenkomst 

geweest en nieuwsgierig naar het 

definitief plan? Of heeft u vragen? 

Neem dan contact met ons op.  

 

De schetsen van de nieuwe wijk zijn 

ook te vinden op onze website 

www.bloemwijkalkmaar.nl  

 

Het masterplan  

Alle bewoners ontvangen een 

samenvatting van het uitgebreide 

Masterplan. Hierin leest u de 

belangrijkste uitgangspunten voor de 

vernieuwing van Bloemwijk.  

 

 

 

Wilt u het uitgebreide Masterplan 

lezen? Dan kunt u deze vinden op de 

website www.bloemwijkalkmaar.nl  

 

Selectie aannemer 

— 
We zijn ook gestart met het 

selecteren van een aannemer voor de 

nieuwbouw van Bloemwijk. Deze 

selectie vindt plaats in twee rondes. 

De uiteindelijke keuze van een 

aannemer is een zeer belangrijke stap 

want we realiseren ons goed dat een 

aannemer de komende jaren te gast 

is in Bloemwijk en veel te maken heeft 

met u als bewoners. Daarom waren 

ook twee leden van de 

Klankbordgroep aanwezig bij de 

selectiegesprekken die zijn gevoerd.  

 

De eerste ronde was op woensdag 11 

en donderdag 12 maart 2020. Vijf 

verschillende aannemers hebben hun 

eerste visie gepresenteerd aan Van 

Alckmaer.  

 

De verwachting is dat rond de zomer 

van  2020 een aannemer bekend zal 

zijn die aan het nieuwe Bloemwijk 

gaat bouwen.  

 

Deze aannemer bepaald onder 

andere waar het vernieuwingsproces 

als eerste gaat beginnen en welk deel 

van de wijk als eerste gesloopt gaat 

worden. Rond dezelfde periode 

starten wij (van Alckmaer en de 

gekozen aannemer) samen met de 

bewoners die zich hebben 

aangemeld voor de werkgroep 

‘’Wonen’’ ook de 

vervolgbijeenkomsten op om te 

praten over de woningplattegronden.  

 

 

 

Samen Bloemwijk 

leefbaar houden! 

— 
Iedereen heeft belang bij een goede 

en leefbare omgeving, daarom is het 

erg belangrijk om samen de 

Bloemwijk leefbaar te houden. Dit kan 

bereikt worden wanneer iedereen het 

belang inziet en goed samenwerkt. 

 

Ziet u iets opvallends, heeft u ergens 

zorgen over of heeft u een goed idee 

voor de wijk? Geef dat dan aan ons 

door. Samen zorgen we voor een fijne 

wijk!  

 

Geen inloopspreekuur 

i.v.m. Corona 

— 
Het RIVM adviseert maateregelen om 

besmetting met Corona zoveel 

mogelijk te beperken. Ook bij Van 

Alckmaer passen we ons aan. Wij 

volgende richtlijnen van het RIVM. We 

willen besmettingsgevaar zoveel 

mogelijk beperken en hebben daarom 

maatregelen genomen.  

 

Het inloopspreekuur is tot nader order 

gesloten voor bezoek. Neem voor 

vragen contact met ons op! 

 

Wij hopen in ieder geval dat u gezond 

deze periode door komt. 

— 
Hoe kunt u het team        

Bloemwijk bereiken?           
Dat kan via het   

telefoonnummer  

072- 541 03 40 of 

06-  55 46 64 26 

of per mail 

bloemwijk@vanalckmaer.nl  

— 
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