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Motie gemeenteraad: Het 

Kwadrant Poortgebouw 

— 
U heeft via verschillende 

nieuwskanalen kunnen lezen dat een 

aantal partijen graag zien dat het 

poortgebouw aan de Boomkampstraat 

en de woningen daaromheen blijven 

staan. Zij vragen o.a. of onderzocht 

kan worden of dit kwadrant behouden 

kan worden. Op dit moment zijn wij 

hierover in overleg met de gemeente.  

 

Wij kunnen ons voorstellen dat deze 

berichten zorgen voor onrust. Hoe dit 

verder zal verlopen weten wij ook nog 

niet, daarom houden wij de planning 

aan zoals is beschreven in het 

informatieboek.   

 

Kleine aanpassing 

stedenbouwkundig plan 

— 
Het stedenbouwkundig plan zoals 

deze is weergegeven in het 

informatieboek wordt aangepast, 

omdat de gemeente meer 

parkeerplekken wenst in de buurt. 

 

Onder andere zal aan beide zijden 

van de Eikelenbergstraat geparkeerd 

gaan worden. De straat wordt 

daardoor breder, wat tot gevolg heeft 

dat de bouwblokken langs de 

Eikelenbergstraat verschuiven.         

 

Hierdoor zal één woning aan de 

Tulpstraat verdwijnen (bouwnummer 

46), enkele appartementen 

(bouwnummers 153, 154, 159, 160, 

168 en 169) worden kleiner en een 

paar tuinen op de Boomkampstraat 

(bouwnummers 55, 56, 57) en 

Eikelenbergstraat (bouwnummers 37, 

38, 39) worden iets ingekort.   

 

 

 

 

 

Als u heeft gereageerd op één van de 

genoemde woningen, dan nemen wij 

contact met u op om indien nodig uw 

wensen opnieuw te inventariseren. U 

krijgt dan de mogelijkheid om de 

woningkeuze aan te passen. 

 

 
 

Voorlopige toewijzing 

— 
De woonwensengesprekken zijn bijna 

afgerond. De volgende stap is het 

voorlopig toewijzen van een woning.  

 

Alle bewoners met een vaste 

huurovereenkomst hebben tot 1 juni 

2021 de tijd om de woonwensen door 

te geven.  

 

Heeft u uw wensen al door gegeven, 

maar u wilt deze wijzigen? Dan kan 

dat tot 1 juni 2021. Na deze datum is 

het niet meer mogelijk om uw keuze 

aan te passen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsvernieuwings-  

urgentie 

— 
Een groot aantal bewoners heeft op 

een eerder moment via de gemeente 

stadsvernieuwingsurgentie 

aangevraagd. Heeft u nog geen 

stadsvernieuwingsurgentie gekregen 

dan zult u deze binnen enkele dagen 

ontvangen.  

 

Met deze urgentie kunt u binnen de 

gemeente Alkmaar met voorrang 

reageren op woningen zonder uw 

inschrijfduur te verliezen.  

 

U hoeft geen gebruik te maken van 

deze urgentie wanneer u in de 

Bloemwijk wil blijven wonen. 

 

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 telefonisch bereiken via 

06 55 46 64 26 en 072 541 03 40    

of per mail via 

bloemwijk@vanalckmaer.nl 
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