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Met de bakfiets door     

de wijk! 

— 

 

Misschien heeft u ze gezien? Loes, 

Catie, Josef en Ellen hebben een 

paar weken geleden een film voor hun 

afstuderen opgenomen in de wijk. Zij 

reden met de bakfiets door de wijk, 

deelden koffie/ thee en wat lekkers uit 

en spraken een paar buurtbewoners.  

 

Op.www.bloemwijkalkmaar.nl/aangen

aambloemwijk vindt u de film. Het is 

zeker de moeite waard om deze te 

bekijken! 

 

De komende maanden gaan zij 

samen met de bewoners verder aan 

de slag met het kunstproject 

“Aangenaam Bloemwijk”. Met de 

Bloemwijkbakfiets en zelf ontworpen 

Bloemwijktegels trekken ze door de 

wijk om een kunstwerk van oude 

voorwerpen met bijbehorend verhaal 

en herinneringen te maken voor de 

nieuwe Bloemwijk.  

 

Een aantal bewoners hebben al 

meubelstukken gedoneerd en  

 

 

 

 

 

herinneringen aan Bloemwijk gedeeld. 

Deze  komen in het kunstwerk weer 

terug in de nieuwe Bloemwijk.  

 

 
De Bloemwijktegeltjes  

 

 

In de vernieuwde 

Bloemwijk geen HVC 

— 
Bewoners van Bloemwijk hebben ons 

regelmatig de vraag gesteld of wij de 

nieuwe woningen gaan aansluiten op 

het warmtenet van de Huisvuilcentrale 

(HVC)  

 

De nieuwe woningen in de Bloemwijk 

worden zeer goed geïsoleerd. 

Warmtenet in een wijk verwarmt de 

huizen, zonder gas. Vooral oude 

huizen hebben baat bij aansluiting op 

een warmtenet met een hoge 

temperatuur.  

 

De woningen in de nieuwe Bloemwijk 

hebben geen hoge temperatuur 

nodig. Aansluiten op warmtenet is 

daarom niet duurzaam en past niet bij 

de ambities die wij met elkaar hebben 

vastgesteld.   

 

 

 

Vooraankondiging: 

nieuwe opruimdag! 

— 
Vorig jaar september heeft de 

Klankbordgroep  “Opruimdag” 

georganiseerd. Dit was zo succesvol 

dat besloten is om dit opnieuw te 

organiseren. De nieuwe opruimdag 

vindt plaats op zaterdag 22 augustus 

2020. Ook wordt naderhand gezorgd 

voor eten en drinken. U ontvangt 

hiervoor een uitnodiging.  

 

Meer spreekuren! 

— 
Vanaf maandag 10 augustus 2020 

zijn er extra spreekuren op de 

Boomkampstraat 5. Naast de 

dinsdag- en donderdagmiddag kunt u 

ook op maandagochtend bij ons 

terecht.  

 

Spreekuren  

Maandag van 9.00 tot 13.00 uur  

Dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur  

Donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 

 

Extra maatregelen tijdens het 

spreekuur:  

- Maximaal 1 bezoeker op kantoor.  

- Op de tafel staat een plastic scherm 

tussen u en de medewerker(s).  

- Na elk bezoek wordt de plek 

gereinigd.  

- Bij binnenkomst hangt een 

desinfecterende dispenser die u moet 

gebruiken.  

 

Wilt u een afspraak maken op een 

ander tijdstip? Dat is mogelijk. Neemt 

u dan contact met ons op om in 

overleg een afspraak te maken.     

 

U kunt ons bereiken via het 

telefoonnummer 06 55 46 64 26 of 

072 541 03 40. Of stuur ons een mail 

naar bloemwijk@vanalckmaer.nl  
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