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Nieuwsbrief Bloemenbuurt
april 2019

Stedenbouwkundig plan
Definitief ontwerp
 

ter goedkeuring aan gemeenteraad
ongeveer 112 nieuwe woningen
nieuwe oost-west ontsluiting
in deel Asterstraat geen doorgaand verkeer 
meer openbaar groen
dijkzone wordt parkachtig
prognose planning sloop/nieuwbouw 
totale wijkvernieuwing duurt minimaal 8 tot 10 jaar

 
 

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle bewoners in de Bloemenbuurt
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                                                                                                                                 2019: zie voor details pagina 6.
Van wensen naar definitief ontwerp
Het eerste stedenbouwkundig ontwerp kwam tot stand in april 2018 na een interactief proces met buurt-
bewoners. Daarna hebben stedenbouwkundigbureau Sacon, Welwonen en de gemeente Enkhuizen het plan
samen doorontwikkeld, met aandacht voor de standpunten van de buurt. Het stedenbouwkundig plan in deze
nieuwsbrief is straks leidraaid voor een architectenprijsvraag.
  
Een nieuwe oost-west verbinding 
Deze komt min of meer in het verlengde van het
Tulpenplein. Hierdoor kan een deel van de Aster-
straat autovrij worden gemaakt. Het bestaande een-
richtingsregime blijft bestaan. Langs de nieuwe weg
worden haaks parkeerplaatsen aangelegd voor de
bewoners van de appartementen.  Ten zuiden van de
nieuwe oost-west verbinding komen 36 eenvoudige
eengezinswoningen met twee woonlagen en een kap.
Tussen de Asterstraat en de Begoniastraat komen 28
beneden/boven woningen. Onderaan de voet van de
dijk wordt plaatsgemaakt voor twee appartementen-
gebouwen met circa 48 appartementen.
 
Wat is er anders dan in april 2018

De appartementen zijn nu oost-west georiënteerd.
Ze profiteren zo optimaal van zon- en lichtinval. Het
gebouw loopt op in hoogte richting de dijk.
De beneden/boven woningen hebben een andere
positie. Hiermee is rekening gehouden met
de bezwaren van aanwonenden in de Asterstraat.
Hun privacy is gewaarborgd.

 
 

Waterpartijen in het openbaar gebied zijn ver-
vallen, omdat het risico bestaat dat met de toe-
stroom van water het evenwicht in het grond-
water wordt verstoord en de wijk onbedoeld juist
meer wateroverlast krijgt.
Van de fietsstraat is afgezien, omdat deze niet past
bij het karakter van de wijk. Wel wordt een deel
van de Asterstraat autovrij, met een fiets-/voetpad.

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
2018: voorlopig stedenbouwkundig ontwerp 
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We starten begin 2020
De ruimtelijke ordening procedure duurt langer dan gehoopt. De gemeente Enkhuizen heeft als streven om het
stedenbouwkundig plan in mei of juni 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarnaast hebben we gelukkig
ook goed nieuws. De eerste sloop/nieuwbouw fase valt buiten de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de
overige fases. Dit betekent dat we begin 2020 kunnen starten met de sloop van 20 woningen in de Begonia-
straat. Op pagina 7 vindt u een prognose van de planning.
 
 
 

 
Specifieke aandachtspunten
Bij de wijkvernieuwing krijgt een aantal zaken
specifiek aandacht. De veiligheid, het tegengaan van
wateroverlast, meer openbaar groen en meer
parkeergelegenheid en duurzaamheid.
  
Veiligheid
De achterpaden krijgen ledverlichting, gevoed vanuit
de bergingen. Dit zorgt voor een hoge mate van
veiligheid in de stegen en de energiekosten voor de
huurder zijn niet meer dan twee euro per jaar. Met
het oog op (spelende) kinderen wordt het noordelijk
deel van de Bloemenbuurt autovrij gemaakt.
 
Tegengaan van wateroverlast
De gemeente zorgt ervoor dat de hele Bloemenbuurt
wordt voorzien van ondergrondse drainage.
Welwonen draagt hiervan de kosten voor de
achterpaden. Bij de nieuwbouw en de bestaande
huurwoningen worden de kruipruimten gedraineerd,
waarbij het water wordt afgevoerd via de voortuinen. 
 
Meer openbaar groen
Door de keuze van nieuwbouw appartementen is er
meer ruimte voor openbaar groen. De gemeente
Enkhuizen wil de dijkzone opnieuw inrichten als
buurtrandpark. Van de Goudsbloemstraat naar de dijk
komt een hellingbaan die ook toegankelijk is voor
minder mobiele mensen. De buurtbewoners worden
bij de herinrichtingsplannen betrokken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Meer parkeerruimte
Een deel van de nieuwe grondgebonden woningen
krijgt een parkeerplaats op het eigen erf of in de
achtertuin. In het deel van de wijk waar de bestaande
huurwoningen groot onderhoud krijgen, kunnen extra
parkeerplaatsen alleen worden gerealiseerd als
bewoners bereid zijn om een stukje van hun voortuin
af te staan. Er wordt onderzocht of (een deel van) het
parkeerplein tussen de Violen- en de Piet Smitstraat
kan worden ingericht voor het veilig stallen van
bedrijfsbusjes. Op de volgende pagina vindt u een
kaart met de ontsluitingswegen en
parkeermogelijkheden.
 
Duurzaamheid
Natuurlijk voldoen de nieuwbouwwoningen straks aan
de geldende standaard van duurzaamheid. Ze worden
bijvoorbeeld allemaal gasloos. Bij de bestaande
huurwoningen is de kans groot dat deze worden
voorzien van zonnepanelen. Ook een regenton in de
tuin behoort tot de mogelijkheden. Hiermee kan
regenwater gebufferd worden afgevoerd en de
bewoners kunnen het water gebruiken voor hun tuin.
We gaan onderzoeken of het regenwater ook
ondergronds kan worden opgeslagen om
bijvoorbeeld te gebruiken voor het spoelen van de wc
en/of het wassen.
 
Op de volgende twee bladzijden vindt u plankaarten van
parkeren en ontsluitingswegen en openbaar groen.
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Voorlopige planning sloop/nieuwbouw
Gezien de enorme investeringen gaat de wijkvernieuwing minimaal acht tot tien jaar duren. Fase 3 en 4 zijn nog
ver weg. Hoewel hiervoor de gelden worden begroot, kunnen er altijd financiële omstandigheden ontstaan die
van invloed zijn op de langetermijnplanning. Daarom spreken we vanaf fase 2 van een prognose voor de
komende jaren.
 
De data in onderstaande planning kunnen vanaf fase 2 opschuiven naar achteren, maar nooit naar voren.
 
FASES TIJDSPAD

(prognose vanaf fase 2)
SLOOP NIEUWBOUW

Fase 1 1-3-2020 / 1-6-2021 Begoniastraat 19 t/m 57 
20 woningen

16 eengezinswoningen
 

Fase 2 1-3-2023 / 1-6-2024 Begoniastraat 1 t/m 17
Asterstraat 17 t/m 28 
21 woningen

28 beneden/boven
woningen

Fase 3 1-3-2025 / 1-6-2026 Begoniastraat 2 t/m 18
Asterstraat 9 t/m 16
Goudsbloemstraat 1 t/m 19
27 woningen 

10 eengezinswoningen 
circa 24 appartementen

Fase 4 1-3-2027 / 1-6-2028 Goudsbloemstraat 2 t/m 18
Asterstraat 1 t/m 8
Violenstraat 1 t/m 17 
26 woningen 

10 eengezinswoningen 
circa 24 appartementen

 
Fases 2 tot en met 4 passen niet in het bestaande bestemmingsplan. Dit betekent dat hiervoor een uitgebreide
ruimtelijke-ordeningprocedure moet worden gevolgd. Vanaf het moment van aanvraag duurt dit
ongeveer anderhalf jaar. 
 
Minimaal een jaar voorafgaand aan iedere fase voeren de verhuurmedewerkers van Welwonen met de
desbetreffende huurders individuele gesprekken over tijdelijke of definitieve (her)huisvesting. Dan wordt ook
de wettelijke 70%-regeling van kracht. Dit houdt in dat Welwonen het nieuwbouw- of renovatievoorstel officieel
aan de huurders voorlegt. Wanneer zeventig procent van de desbetreffende huurders akkoord is mogen de
plannen worden uitgevoerd. 
 
Planning groot onderhoud
De bestaande huurwoningen gaan we energetisch verbeteren. De ontwikkelingen op dit gebied gaan erg hard.
Om de beste resultaten te behalen onderzoeken we daarom verschillende mogelijkheden. Eind 2019 besluiten
we met welke methode(s) we starten. Natuurlijk verhelpen we technische mankementen, zoals het vervangen van
slechte vloeren, als klachten daartoe aanleiding geven.
 
Prijsvraag voor architecten
Voor de architectonische uitwerking van de nieuwbouw zet Welwonen een prijsvraag uit bij drie architecten. Zij
gaan afzonderlijk van elkaar plannen tekenen. De architect die de meest passende schetsen inlevert krijgt de
opdracht om ze vervolgens uit te werken. Een van de voorwaarden is dat de voorstellen voor de
eengezinswoningen, de beneden/boven woningen en de appartementen goed bij elkaar passen en tevens
aansluiten bij de buurt.
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Bezoekadres
Rode Paard 5
1602 DG Enkhuizen

0228 350 500

Openingstĳden
ma - do 8.00 - 12.30 uur / 13.00 - 16.30 uur, vrijdags gesloten.

Welwonen

info@welwonen.nu

> ook voor welzĳn
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Vragen over sloop/nieuwbouw
Verhuurmedewerkers Simone Jesterhoudt
of Jacqueline Schnackers

verkeer en openbaar groen
Gemeente Enkhuizen
0228 - 360 100

Ontwerper
stedenbouwkundig plan
Bloemenbuurt in opdracht
van Welwonen
 
De getoonde schets is
slechts ter illustratie.

Meer informatie over de wijkvernieuwing op www.welwonen.nu
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