
 
  
  
  Maart 2022 

Een nieuwe directeur bij 

van Alckmaer 

— 

 
Ik wil mij graag voorstellen. Met 

sommige bewoners heb ik al 

kennisgemaakt in december bij 

de start sloop van de eerste 

fase van het project Bloemwijk.  

 

Ik ben Irma van Leeuwen en 

sinds november directeur-

bestuurder van Woningstichting 

Van Alckmaer voor Wonen. 

Daarmee heb ik het stokje 

overgenomen van Fons Köster. 

De afgelopen jaren heeft Van 

Alckmaer onder zijn leiding de 

schouders gezet onder 

Bloemwijk om de nieuwbouw 

van de grond te tillen. Daar 

hebben we een bijzonder 

resultaat geboekt.  

 

 
 

 

 

 

 

Ik schrijf ‘we’ omdat dit te 

danken is aan een 

gelijkwaardige samenwerking 

tussen Van Alckmaer, de 

bewoners en de gemeente.  

 
Door naar elkaar te luisteren, 

met elkaar van gedachten te 

wisselen en samen te werken 

aan een gemeenschappelijk 

doel: Een toekomstbestendige, 

leefbare, groene en gezellige 

wijk voor iedereen, die nog 

minimaal 100 jaar mee kan.  

 

Met deze gezamenlijke ambitie 

voor ogen kijk ik uit naar onze 

samenwerking de komende 

jaren, waarin we bouwen aan 

Nieuw Bloemwijk! 

 

Werkzaamheden in de 

wijk 

— 
 

Nu de sloop van de eerste 55 

woningen achter de rug is 

zullen er, ter voorbereiding op 

de nieuwbouw, vele 

werkzaamheden plaatvinden. 

Deze werkzaamheden worden 

uitgevoerd door verschillende 

partijen.   

 

Informatie over deze 

werkzaamheden kunt u lezen 

op het raam aan de 

Boomkampstraat 5. 

 

 

 

 

Buurthuis 

— 
 

De afgelopen jaren is er veel 

gesproken met De 

Buurtvereniging 

Ontmoetingscentrum Zuid-West 

over een verhuizing naar de 

Hulsthof. Inmiddels zijn van 

Alckmaer en het buurthuis tot 

de conclusie gekomen dat de 

locatie op de Hulsthof niet aan 

de wensen voldoet.  

 

De buurthuisvereniging zal het 

huidige buurthuis renoveren. 

Het leuke hiervan is dat dit zal 

gebeuren met materialen van 

de gesloopte woningen. 

 

Hoe de begane grond in de 

Hulsthof nu wordt ingedeeld 

wordt nog bekeken.  

 

Bloemwijk kantoor is 

weer geopend 

— 

 
Vanaf heden zal het kantoor in 

Bloemwijk weer geopend zijn 

voor bezoekers. Om de 

bezoeken te spreiden zal er 

geen vast spreekuur zijn. U 

bent ten alle tijden welkom. 

 

Mocht u niemand treffen op het 

Bloemwijkkantoor, dan kunt u 

telefonisch contact opnemen 

met 06 55 46 64 26 en  

072 541 03 40    

of per mail via 

bloemwijk@vanalckmaer.nl 
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