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Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp
Op dinsdagavond 10 april waren ruim 90 bewoners aanwezig in wijkcentrum en eetcafé de Bonte Veer. Zij
woonden de presentatie bij van het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp voor de Bloemenbuurt. De
reacties waren overwegend positief, hoewel men ook wel schrok van de flats. Na een uitleg was er meer
begrip voor de keuze van vijf woonlagen. In deze nieuwsbrief informeren wij u nader.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De appartementen dragen er aan bij dat de buurt
levensloopbestendig wordt. Mensen van alle
leeftijden kunnen straks in de Bloemenbuurt wonen.
De appartementen staan aan de rand van de wijk, op
het noorden, en nemen zodoende geen zon weg bij
de naastgelegen woningen.
 
Wensen van bewoners
In het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp, dat nu
verder op detail wordt uitgewerkt, is rekening
gehouden met de wensen van de bewoners. Zij
wilden vooral meer groen en water, een autoluwe
Asterstraat en meer parkeerruimte. 
 
20 extra woningen
Er worden 94 woningen gesloopt en er komen er 114
voor terug. Daarnaast komt er ook meer variatie in
wonen. Naast nieuwe eengezinswoningen en flats
worden er straks ook gelijkvloerse
beneden-bovenwoningen gebouwd. Ouderen die nu
nog in een eengezinswoning wonen, kunnen straks
ook kiezen voor gelijkvloers wonen in hun vertrouwde
Bloemenbuurt.
 

110 extra parkeerplaatsen
In de toekomst kan er beter worden geparkeerd  in
de Bloemenbuurt. Nu is er slechts gemiddeld 0,6
parkeerplaats per woning. Dat wordt er straks één per
woning. Dus in de toekomst hopelijk geen auto’s
meer op de stoepen.
 
Planning wijkvernieuwing 
Welwonen is niet de enige partij in dit wijkvernieu-
wingsproject. Veel bewoners hebben een aandeel
gehad in het maken van de plannen. Daarnaast speelt
de gemeente een belangrijke rol in de inrichting van
de openbare ruimte en de aanleg van rioleringen en
drainages. De stedenbouwkundige van de gemeente
Enkhuizen ontfermt zich binnenkort over het
voorlopig ontwerp. Wanneer de gemeente het
ontwerp tegen het einde van dit jaar goedkeurt, kan
er een planning aan verbonden worden. Dit betekent
dat Welwonen de bewoners begin 2019 informeert
over hoe het nu verder gaat met de Bloemenbuurt.
 
Binnenkort gaan enkele projectgroepleden in gesprek met
een aantal bewoners die zich zorgen maken over de nieuwe
fietsontsluiting Asterstraat/Nelson Mandeladreef.

Iedereen in de Bloemenbuurt krijgt deze nieuwsbrief over de voorgenomen wijkvernieuwing.



Duurzaam groot onderhoud 
De woningen die niet op de nominatie staan om gesloopt te worden krijgen de komende jaren te maken met
duurzame groot onderhoudswerkzaamheden. Wat, waar en wanneer dit gebeurt, wordt pas duidelijk in
2019. Hierover worden de desbetreffende bewoners te zijner tijd geïnformeerd.

Denk bij duurzaam groot onderhoud aan:
isoleren van gevels, vernieuwen van voegwerk;
vervangen van oude daken door geïsoleerde
dakplaten en nieuwe pannen; 
vervangen van begane grondvloeren door
geïsoleerde vloeren;
plaatsen van zonnepanelen;
aanbrengen van nieuwe dakgoten en
hemelwaterafvoeren;
vervangen van oude bergingen;
aanbrengen van steegverlichting op nieuwe en
bestaande bergingen.

 
Vervangen van begane grondvloeren 
Als er nu in de Bloemenbuurt een woning leegkomt,
die niet op de nominatie staat om gesloopt te
worden, vervangen we hier de begane grond-
vloer door een geïsoleerde vloer. We brengen dan
gelijk een drain onder de vloer aan om de water-
overlast in de kruipruimte aan te pakken. Op dit
moment hebben we drie begane grondvloeren ver-
vangen en zijn we er in twee lege woningen mee
bezig.

 
 
 
 

Nieuwe vloer bij klachten 
Ook vervangen we de begane grondvloer als klachten
van de bewoner daartoe aanleiding geven. 
 
Een geïsoleerde vloer levert meer wooncomfort op
en brengt de stookkosten omlaag. De werkzaam-
heden duren ongeveer zeven tot tien dagen.
  
Vervangen keuken en sanitair 
We vervangen een keuken en het sanitair alleen als het
versleten is. Deze werkzaamheden vallen niet onder groot
onderhoud. Meer informatie vindt u op onze website onder
'keuken en sanitair'.
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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

Vragen?
Belt u gerust met onze
verhuurmedewerkers,
Simone Jesterhoudt of
Jacqueline Schnackers.
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