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Nieuwsbrief Bloemenbuurt
april 2020

'Waarom duurt het zo lang?'
Dit is één van de vragen die we regelmatig horen. We snappen dat u
graag meer wilt weten, maar we wachten helaas nog steeds op
goedkeuring van het nieuwbouwplan dat officieel sinds september 2019
bij de gemeente ligt. En nu is er ook nog het Coronavirus met alle
maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan... Toch proberen we
u zo goed mogelijk te informeren.  
 
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: 

uitstel sloop/nieuwbouwfase 1; we hebben duidelijkheid nodig over het
gemeentebudget voor 'grijs en groen';
een oproep voor een klankbordgroep nieuwbouw; 
uitslag enquête en het leefbaar houden van de buurt.

Deze nieuwsbrief is h-a-h verspreid in de Bloemenbuurt
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Sloop/nieuwbouw
Het was oorspronkelijk de bedoeling om dit voorjaar te beginnen met de sloop in de Begoniastraat. Helaas
hebben wij deze planning moeten aanpassen. We hebben eerst nog duidelijkheid van de gemeente nodig over
wat ze gaan doen met de straten, parkeerplaatsen en het groen in de Bloemenbuurt. Vooral ook, omdat
bewoners dit belangrijk vinden en expliciet genoemd hebben tijdens de participatiebijeenkomsten.

Als de gemeente akkoord is met het nieuwbouwplan
kunnen we verder. We starten met fase 1 en gaan de

bewoners van fase 2 benaderen voor een persoonlijk

gesprek. De gewijzigde planning voor de
sloop/nieuwbouw vindt u op de pagina hiernaast.
 
Klankbordgroep nieuwbouw
De feedback die wij in september 2019 van bewoners
kregen tijdens de presentatie van de nieuwbouw-
plannen hebben we meegenomen. Dit heeft onder
andere al geleid tot de volgende aanpassingen: 
 

een grotere, diepere grondgebonden woning
een vaste trap naar zolder en een dakraam 

 
Nu willen we nog onderzoeken welke woning-
indeling het meest praktisch is. We doen dat via
een klankbordgroep. Daarom zoeken we drie tot
maximaal vier bewoners die met ons willen
meedenken. Bijvoorbeeld over waar de keuken in de
woning moet komen en hoe de slaapkamers het
beste verdeeld kunnen worden. En de visie van de
klankbordgroep voor de eerste fase is in de volgende
bouwfases ook weer handig. Hoe doen we dat tijdens
de Coronamaatregelen? Nou gewoon, digitaal, in
eerste instantie via e-mail en daarna eventueel nog
via een telefonische vergadering.
 
Heeft u interesse in de klankbordgroep of heeft u vragen
naar aanleiding van dit bericht, stuur dan een mail met uw
naam en contactgegevens naar info@welwonen.nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
96 Enquêteformulieren 
Vorig jaar hebben alle huurders in de Bloemenbuurt
bezoek gehad of een enquêteformulier gekregen van
de toen in oprichting zijnde Bewonerscommissie
Bloemenbuurt. De enquête ging over gebreken en
achterstallig onderhoud van de huurwoning. Met de
opmerkingen en vragen uit de formulieren zijn we
direct aan de slag gegaan. 
 
Veel klachten konden snel worden verholpen
We hebben voor de afhandeling van de enquêtefor-
mulieren speciaal een medewerker vrijgemaakt.
Hij is bij de bewoners thuis geweest. Een groot deel
van hun klachten kon hij direct verhelpen en een deel
was niet voor Welwonen bestemd. De meeste
bewoners hadden klachten over hun berging,
dakgoten en het schilderwerk. Ook hebben veel
bewoners er moeite mee dat auto's geparkeerd staan
in de voortuin of op de stoep. Onkruid en bijna
dichtgegroeide stegen door overhangende struiken
zorgen ook voor een hoop ergernis.
 
Alle enquêteformulieren zijn afgehandeld. Helaas
troffen we vier bewoners meerdere keren niet thuis.
Ook reageerden ze niet op onze 'niet thuis' briefjes. 
 
De klachten die een planmatige aanpak nodig hebben zijn
bijvoorbeeld lekke dakgoten en slechte bergingsdaken.
Deze gaan we herstellen en vervangen waar dat nodig is.
De betreffende bewoners krijgen hierover bericht, zodra we
weer kunnen werken zonder Coronamaatregelen.
 
< Nieuwe straat van west naar oost
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Samen werken aan een leefbare buurt
Ook al worden de woningen op termijn gesloopt, wonen en welzijn doet wat nodig is om de woningen en de
buurt leefbaar te houden. Daarom laten we bijvoorbeeld ook de groene aanslag op de witte (relatief nieuwe)
dakgoten verwijderen, zodat de woningen er daarna weer netjes bij staan. Helaas is dit ook een van de
werkzaamheden die wij pas kunnen uitvoeren na het opheffen van de Coronamaatregelen
 
Vlak voor de uitbraak van het Coronavirus waren onze
welzijnswerkers in gesprek met bewoners over hun
leefomgeving, over hoe ze die samen netjes kunnen
maken én houden. Er zijn bewoners die graag de
Bloemenbuurt willen helpen opknappen. Ze willen de
mensen helpen die hun tuin zelf (tijdelijk) niet meer
kunnen onderhouden. Hoe mooi is dat!
 
Een groep van vijf enthousiaste bewoners zoekt hulp
van buurtgenoten die iets op hebben met het groen
in de Bloemenbuurt. Ze willen graag hulp bij: 

het netjes maken van tuinen en stegen;
het opzetten van een facebookpagina en het
coördineren van het aanbod of ruilen van plantjes,
stekjes, bomen en struiken;
het organiseren van een groenmarkt in en rond
IJsselzand, natuurlijk pas wanneer dit weer veilig
kan en mag. 

 
Andere ideeën, die waarschijnlijk wat meer tijd nodig
hebben en waarbij ook hulp van de gemeente
Enkhuizen nodig is, zijn: 

het verfraaien van 'lelijke grijze electrakasten'; 
het overnemen van het groenonderhoud op
sommige plekken in de Bloemenbuurt.

 
Tuingereedschap in IJsselzand te leen 
Bewoners die zelf geen tuingereedschap hebben
kunnen dit in de toekomst lenen in het Huis van de
Buurt, IJsselzand. Het assortiment bestaat dan onder
andere uit een elektrische heggenschaar en -trimmer,
kruiwagen, takkenzaag, snoeischaar, scheppen, bezems en
harken. Voor dit project 'tuingereedschapuitleen' zoekt het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
welzijnswerk nog beheerders, mensen die het
gereedschap uitgeven en innemen. 
 
Maandelijks zwerfafval helpen opruimen
Als u een rondje door de buurt loopt, ziet u al snel
dat er op veel plaatsen zwerfafval ligt. Het meeste
afval is afkomstig van de bewoners zelf, maar ook van
bezoekers en passanten. Daarom gaat een groepje
bewoners sinds september 2019 één keer per maand
aan de slag met het schoonmaken van straten en
stegen. Lonneke, Jolanda, Irma en Yvonne lopen met
werkhandschoenen aan gewapend met grijper en
afvalzak door de wijk. Met vereende krachten halen
ze iedere keer een hoop zwerfafval weg. Top toch!

Misschien ligt hun opruimwerk sinds de Corona-
maatregelen stil of op een laag pitje, maar wij van
Welwonen vinden het een hartstikke goed initiatief.
Iets wat een ieder veel voldoening moet geven.
 
Vele handen maken licht werk en zorgen in dit geval voor
een schonere buurt. Wilt u in de toekomst ook meedoen
met de maandelijkse afval-speurtocht? Bel dan even met
Lonneke den Hartog op 06-5117 7298.
 
 
\Wilt u helpen met het beheren van de 'tuingereedschaps-
uitleen' of meehelpen met het opknappen van het groen in
de Bloemenbuurt? Neem dan contact op met welzijns-
werker Kees Kramer via e-mail kk@welwonen.nu of stuur
hem een privéberichtje op Facebook.
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Bezoekadres
Rode Paard 5
1602 DG Enkhuizen

0228 350 500

Welwonen

info@welwonen.nu

> ook voor welzijn
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Vragen verhuur of sloop/nieuwbouw
Simone Jesterhoudt /Jacqueline Schnackers
Vragen woningverbetering Gerard Bergenhenegouwen

Openingstijden, tot nader order telefonisch en digitaal
Maandag t/m donderdag 08.00-12.30 uur / 13.00-16.30 uur.
 
Kent u 'Voor elkaar in Enkhuizen' al? 0228 - 350 555
Voor een gesprek, hulpvraag of hulpaanbod!

Verkeer en openbaar groen
Gemeente Enkhuizen
0228 - 360 100

Stedenbouwkundig plan
door Sacon architecten

Ontwerp nieuwbouw door
KAW architecten

Meer informatie over de wijkvernieuwing op www.welwonen.nu
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