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Even voorstellen! 

— 
Beste Bewoners van de Bloemwijk. 

Via deze nieuwsbrief  wil ik mijzelf  

graag aan jullie voorstellen. Mijn 

naam is Demi Kist en ik ben nu jullie 

nieuwe aanspreekpunt in de 

Bloemwijk. Ik woon samen met mijn 

partner in Purmerend. In mijn vrije tijd 

vind ik hardlopen, wielrennen, rugby 

en piano spelen leuk om te doen. 

 

Ik heb er zeer veel zin om samen te 

zorgen voor een goede periode, waar 

iedereen uiteindelijk met een f ijn 

gevoel op terug kan kijken. Mocht u 

nog vragen hebben spreek mij dan 

gerust aan wanneer u mij door de wijk 

ziet lopen of  neem contact op via 

onderstaande gegevens. 

 
 

Het stedenbouwkundig 

plan ligt bij de gemeente 

— 
In het huidige stedenbouwkundig   

plan zijn te weinig parkeerplaatsen 

getekend. Het plan is de afgelopen 

weken aangepast door de 

stedenbouwkundige en het 

aangepaste plan is inmiddels 

ingediend bij de gemeente.  

 

In dit plan zijn 170 woningen en      

183 parkeerplaatsen ingetekend. Het 

blokje woningen aan de Dahliastraat 

gelegen tussen Eikelenbergstraat en 

Boomkampstraat maakt helaas plaats 

voor parkeerplaatsen.  

 

Het is mogelijk dat de gemeente 

besluit dat er nog meer 

parkeerplaatsen bij moeten. Om deze 

reden ligt er ook een ‘plan B’ klaar. 

  

Informatieboekje 

Het informatieboekje is bijna af . 

Binnen enkele weken ontvangt u deze 

op uw deurmat.  

 

Woonwensengesprekken 

Zodra u het informatiepakket heef t 

ontvangen bellen wij u op om een 

afspraak te maken voor het 

woonwensgesprek. De 

woonwensgesprekken zullen in  

maart van start gaan. 

 

Modelwoning: kleine 

eengezinswoning 

— 
In de nieuwsbrief  van december 2020 

hebben wij u geschreven dat de 

kleine eengezinswoning 1 op 1 wordt 

nagebouwd zodat u een goed beeld 

krijgt van uw mogelijk toekomstige 

woning in de nieuwe Bloemwijk.  

 

De aannemer is inmiddels gestart met 

de voorbereiding in de werkplaats. 

Volgende week zal hij starten met de 

modelwoning op locatie. 

 

Deze woning kunt straks bewonderen 

op de Visserslaan. U ontvangt 

hiervoor nog een uitnodiging.  

 

Ook is er een woning op schaal 

nagebouwd. Hieronder alvast een 

afbeelding van de maquette. 

Tijdelijke nestkastjes 

plaatsen in de wijk 

— 
In de Bloemwijk wonen niet alleen 

mensen maar ook gierzwaluwen, 

dwergvleermuizen en ruige 

dwergvleermuizen. Ook voor deze 

bewoners worden ‘wisselwoningen’ 

gerealiseerd. 

 

De tijdelijke nestkastjes moeten zo 

dicht mogelijk in de buurt geplaatst 

worden. In totaal worden 25 tijdelijke 

nestkastjes geplaatst op de woningen 

die in fase 3 vallen. 

 

Het bedrijf  Regelink Ecologie & 

Landschap heef t uitgezocht waar 

deze kastjes moeten komen. Wij 

nemen contact op met deze bewoners 

waar en wanneer deze kastjes 

worden geplaatst.  

 

Heef t u hier vragen over de tijdelijke 

nestkastjes? Laat het ons weten.  

 

Spreekuur tijdelijk 

gesloten 

— 
Door de strengere Corona 

maatregelen is ons inloopspreekuur 

voorlopig gesloten. Heef t u een vraag 

of  heef t u behoef te 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 
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