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Let op de buurt! 

— 

 
Inmiddels heeft iedereen de 

sleutel van zijn wisselwoning 

ontvangen. Het overgrote deel 

van de bewoners is ook al in de 

wisselwoning ingetrokken. Dit 

betekend dat er veel woningen 

leeg staan.  

 

Uiteraard worden er 

maatregelen getroffen om 

vervelende situaties te 

voorkomen door bijvoorbeeld 

bouwhekken en 

steekproefsgewijs toezicht. 

Echter ziet niemand zo veel als 

een goede buur. 

 

Wij willen u dan ook vragen om 

goed op de buurt te letten en 

wanneer er iets verdachts 

gezien wordt hiervoor de politie 

te bellen.  
 

Start van de sloop 

— 

 
De uitvoerder Jorritsma Bouw 

heeft alle bewoners en 

omwonenden ingelicht over de 

voorlopige planning. Enkele 

voorbereidingen zijn al gedaan 

en daarom zal begin december 

gestart worden met de sloop 

werkzaamheden.  

 

 

 

 

 

Donderdag 9 december om 

10.00 uur  zullen ze starten 

met het slopen van de 

leegstaande blokken aan het 

begin van de Boomkampstraat. 

Iedereen is uiteraard welkom 

om op veilige en gepaste 

afstand dit te aanschouwen. 

 

Werkgroep Wonen 

— 

 
Vanuit de 

woonwensgesprekken zijn er 

veel vragen en opmerkingen  

naar voren gekomen. Van 

Alckmaer en Jorritsma Bouw 

hebben deze vragen en 

opmerkingen in kaart gebracht 

en zullen deze opties in het 

nieuwe jaar bespreken met de 

werkgroep wonen.  

Zodra de opties volledig zijn 

uitgewerkt zullen de bewoners 

deze uiteraard ontvangen. 

 

Het bespreken van de opties 

met de bewoners zal per fase 

gebeuren. Keert u terug in fase 

1, dan zal u eerder bericht 

krijgen dan wanneer u terug 

keert in fase 3.  

 

Struikrovers 

— 

 
Voor de sloop was gepland om 

met bewoners en omwonenden 

te gaan stuikroven. Dit houdt in 

dat bestaande planten gered 

worden van de sloop. 

 

Helaas heeft dit door de huidige 

corona maatregelen niet 

kunnen plaatsvinden. Wel zijn 

er door de organisatie planten 

uitgegraven. Deze krijgen een 

mooie nieuwe bestemming. 

 

In fase 2 en 3 zullen we 

opnieuw proberen dit te 

organiseren. 
 

Spreekuur tijdelijk 

gesloten 

— 

 
Door de coronamaatregelen 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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