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Jorritsma Bouw is 

gekozen! 

— 
Vanaf vandaag mogen wij u vertellen 

dat de aannemer, Jorritsma Bouw, is 

gekozen. Zij kijken ernaar uit om te 

starten in Bloemwijk!  

 

Tijdens de laatste selectieronde 

waren wederom twee leden van de 

Klankbordgroep aanwezig. Wij waren 

het unaniem eens dat Jorritsma 

Bouw als beste uit de selectieronden 

is gekomen.  

 

Waar gaan we starten? 

— 
We starten met slopen en bouwen in 

complex 201. Daarna volgt complex 

204. In welke straat we precies gaan 

starten wordt duidelijk na het gesprek 

met de nutsbedrijven.  

 

Dit gesprek staat gepland op 30 

september 2020. De definitieve 

fasering komt in het informatiepakket.  

 

 

 

 

 

 

Het informatiepakket 

komt snel uw kant op 

— 
De woningplattegronden worden eerst 

aan de leden van de Klankbordgroep 

en de werkgroep Wonen getoond.  

 

In de eerste week van oktober 

ontvangt elke bewoner het 

informatiepakket.  

 

In dit informatiepakket staat o.a.  

waar we precies starten met slopen 

en bouwen, hoe lang het bouwen per  

 

 

fase gaat duren, de verschillende  

woningplattegronden en hoe de 

nieuwe woningen er van buiten 

uitzien.   

 

Met dit informatiepakket kunt u       

zich voorbereiden op het 

woonwensengesprek.  

 

Woonwensengesprekken 

— 
Nadat u het informatiepakket heeft 

ontvangen gaan wij met elkaar in  

gesprek. Tijdens dit gesprek 

bespreken wij o.a. uw woonwensen, 

persoonlijke situatie en wat u van ons 

kunt verwachten.  

 

Binnen 4 weken nemen wij contact 

met u op om een afspraak te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

Sfeerbeeld van de Hulsthof 

Sfeerbeeld van de Asterhof 

Zie ook de achterkant! 

https://www.jorritsmabouw.nl/
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Food & Troep  

— 
Blije bewoners, elkaar ontmoeten, 

samenwerken, op ruimen, verbinden 

en eten. Het is allemaal gelukt op 

zaterdag 22 augustus! Samen met 

bewoners is hard gewerkt om alvast 

op te ruimen. Drie containers vol troep 

zijn afgevoerd!  

 

In de wijk werden 6 foodtrucks 

geplaatst waar bewoners gratis een 

hapje en drankje konden krijgen na al 

het harde werk. Wij kijken terug op 

een geslaagde dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen in de wijk 

— 
Wegens de zonnige dagen en de 

regenbuien tussendoor was het 

onkruid in de wijk op sommige 

plekken wel een halve meter hoog.  

Samen moeten we zorgen voor de 

leefbaarheid in de Bloemwijk! 

 

De afgelopen weken hebben we een 

aantal bewoners gevraagd om het 

onkruid te verwijderen langs de 

woning. Ook hebben we met de 

gemeente een afspraak gemaakt om 

het onkruid op de straat te 

verwijderen en hebben we zelf de 

handen uit de mouwen gestoken. De 

perkjes om de bomen in de straten 

zijn schoongemaakt.  

 

We zien direct dat de wijk er een stuk 

gezelliger uitziet. Dit moeten we 

samen vasthouden!  

 

  

Heeft u een steekwagen 

nodig?  

— 
Op de Boomkampstraat 5 hebben wij 

twee stevige steekwagens staan.  

 

Heeft u een steekwagen nodig? Dan 

kunt u deze bij ons lenen. Loop gerust 

bij ons binnen om een steekwagen te 

halen.  

 

 

 

 

Spreekuren 

— 
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  

mailto:bloemwijk@vanalckmaer.nl

