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Een terugblik op 2020 

— 
Voor velen is 2020 een bijzonder 

vreemd jaar, waar het voor jullie als 

bewoners van de Bloemwijk mogelijk 

nog ingewikkelder is. De vele 

veranderingen in de wijk en het 

uitzicht op duidelijkheid over jullie 

nieuwe woningen laat wat langer op 

zich wachten dan gewenst. Corona 

heeft in die zin veel roet in het eten 

gegooid.   

 

Afgelopen jaar zijn er veel 

verhuisbewegingen geweest. 

Afscheid nemen van je buren en 

kennis maken met nieuwe buren is 

niet voor iedereen even gemakkelijk 

en dat beseffen wij goed.  

 

In 2020 zijn er ook mooie initiatieven 

en activiteiten uitgevoerd in de 

Bloemwijk, waaronder; de gratis 

maaltijden, het food & troep festival, 

de start van de winkel voor de 

vergeten boodschap, de kerststollen, 

de oliebollen en de wensboom die nu 

op het Boomkampplein staat.  

 

Het is nog even volhouden met 

elkaar! We hopen dat 2021 een 

gezond en gezellig jaar wordt.  

 

Waar staan we nu?  

— 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij 

u geschreven dat we starten met de 

woonwensengesprekken in januari 

2021. Mede vanwege de lockdown, 

het definitief vaststellen van de 

woningplattegronden en het 

bestemmingsplan schuiven we de 

woonwensengesprekken op naar 

februari 2021.  

 
De woningplattegronden  

Op dit moment worden de laatste 

puntjes op de ‘i’ gezet waarna de 

woningplattegronden definitief zijn. 

Deze plattegronden komen in het 

informatieboekje. 

 

Modelwoning: kleine 

eengezinswoning 

— 
In de nieuwe wijk komen 

verschillende type woningen. De 

appartementen hebben een 

standaard indeling. De 

eengezinswoningen hebben net een 

andere indeling, met name de eerste 

verdieping van de kleine 

eengezinswoningen is voor de 

meeste bewoners niet vergelijkbaar 

met hun huidige woning.  

 

Vanuit  de Klankbordgroep Bloemwijk 

was er de wens om een kleine 

eengezinswoning 1 op 1 na te 

bouwen zodat iedereen de 

mogelijkheid krijgt om een zo goed 

beeld te krijgen van uw mogelijk 

toekomstige woning in de Bloemwijk.  

 

Aan deze wens hebben we gehoor 

kunnen geven. Jorritsma Bouw gaat 

een kleine eengezinswoning 

nabouwen op de Visserslaan en is 

vanaf 1 februari 2021 te bewonderen.      

Zodra de woning af is ontvangt u een 

uitnodiging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De wensboom op de Boomkampstraat 

Aangenaam Bloemwijk: 

De tegeltjes! 

— 
'Aangenaam, Bloemwijk' heeft u een 
aantal weken geleden een brief 
gestuurd met papieren 
Bloemwijktegels.  
 
Wanneer u uw herinnering op zo'n 
tegeltje deelt, krijgt u een gratis 
tegeltje thuisbezorgd.  
 
Helaas kunnen er tijdens de lockdown 
geen tegels worden bezorgd. Als u uw 
ingevulde papieren tegel al heeft 
ingeleverd, komt 'Aangenaam, 
Bloemwijk' na 19 januari 2021 bij u 
langs om een tegel te brengen.  
 
Heeft u uw enveloppe nog thuis liggen 
en wilt u alsnog meedoen? U kunt 
deze nog steeds inleveren bij 
Boomkampstraat 16b. Wilt u meer 
weten over de tegeltjes? Neem dan 
gerust contact met hun op! 
 

Spreekuur tijdelijk 

gesloten 

— 
Door de strengere Corona 

maatregelen is ons inloopspreekuur 

voorlopig gesloten. Heeft u een vraag 

of heeft u behoefte aan een gezellig 

praatje? Dan zijn wij telefonisch en 

per e-mail goed bereikbaar.  

 

Bespreekt u uw vraag liever tijdens 

een persoonlijk gesprek? Dan kijken 

wij samen met u naar de 

mogelijkheden. Een gesprek op de 

Boomkampstraat of bij u thuis is 

alleen mogelijk als de 

Coronamaatregelen kunnen worden 

nageleefd. 

 

U kunt ons bereiken via het  

06 55 46 64 26 of 072 541 03 40.  

Of stuur ons een mail naar 

bloemwijk@vanalckmaer.nl  

 
  

mailto:bloemwijk@vanalckmaer.nl

