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 20 levensloopbestendige woningen

Beste bewoner(s),
 
Hierbij informeren wij u over de
voortgang van het plan om de
garages aan de Waal- en
Maasstraat te verbouwen tot 20
levensloopbestendige
woningen. Tekeningen van het
plan vindt u op onze website, bij
nieuwbouwprojecten.

Informatie
In juni hebben wij betrokken
bewoners en garagehouders met
een brief geïnformeerd over onze
nieuwbouwplannen. Hierop
hebben wij telefonisch en via
email verschillende reacties
ontvangen. 
Veel vragen over de bomen, het
parkeren en de tuinen. Veel
omwonenden vinden de plannen
mooi maar er zijn ook bewoners
die zich zorgen maken.
Bijvoorbeeld over hun privacy. 
Met een aantal bewoners hebben
wij de plannen in een
één-op-ééngesprek
doorgenomen. We hebben
geprobeerd hun zorg weg te
nemen. 
 
Digitale bijeenkomst
In november hielden wij een
digitale informatiebijeenkomst
voor omwonenden. Het was voor
ons een hele nieuwe ervaring om
via Zoom een informatie-
bijeenkomst te houden. De
opmerkingen die wij ontvingen op
onze brief zijn verwerkt in het plan
en tijdens de bijeenkomst
mondeling toegelicht. Ook is er
verteld wie wij als toekomstige
huurders zien van de woningen. 
 
 

Toekomstige bewoners
Voor dit project willen we graag
een mix van bewoners die omzien
naar elkaar en iets voor elkaar
willen betekenen. We denken
daarbij aan een aantal senioren uit
de buurt die via de doorstroom-
voorrang daar kunnen wonen,
mensen met een specifieke
zorgvraag en mensen met een
WMO indicatie
(mobiliteitsbeperking) of een
huisvestingsindicatie.
 
Tijdens de digitale bijeenkomst
werd opnieuw door een aantal
omwonenden hun zorg
uitgesproken. Met deze bewoners
hebben wij persoonlijk gesproken.
We hebben aanpassingen gedaan
in de plattegronden om zo de
privacy te verbeteren. We hebben
de privé tuintjes aangepast en
schuttingen voorgesteld. Helaas is
het ons bij één bewoner niet
gelukt hun zorg weg te
nemen. Het plan voldoet aan alle
voorwaarden voor privacy en
regelgeving.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klankbordgroep
Tijdens de digitale
bijeenkomst hebben 5 personen
zich aangemeld voor de
klankbordgroep. Hiermee
bespreken wij het vervolg van het
project. Wij hopen dat we in
januari voor het eerst live bij
elkaar kunnen komen. 
 
Omgevingsvergunninig
Nog voor het eind van het jaar
dienen wij de
omgevingsvergunning in bij de
gemeente Alkmaar. Als de
planning loopt zoals wij
verwachten dan kunnen we in de
zomer starten met de sloop van
de garages en starten met de
nieuwbouw van de 20 woningen. 
 
Voor nu wensen wij u 
fijne feestdagen 
& een gezond 2021!
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met
Nathalie Bank via
info@kennemerwonen.nl
of (072) 8 222 888.
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