
Vernieuwing Plantagebuurt  
In deze nieuwsbrief leest u als bewoner of omwonende de laatste informatie over de vernieuwing van de buurt. 
Veel leesplezier! 

Nr. 10 -  3 april 2019 

De bouw van de koopwoningen (22 +12) gaat 
goed. Het metselen is gestart. Foto: 20 maart . 

Fase 3B - ‘De Lariks’ 

NIEUWS 

Fase 4 - ‘De Dennen’: kijk- en meetdag 

Op 28 maart namen de toekomstige bewoners van de 18  
eengezinswoningen en 12 boven- en benedenwoningen alvast een 
kijkje in hun woning. Zij zijn terugkerende bewoners in het  
wijkvernieuwingsproject. Debby Strawford (foto) is ook terugkeerder. 
Ze nam het initiatief om met haar buren gezamenlijk de schuttingen 
te gaan kopen. Alle bewoners van fase 4 krijgen een persoonlijke 
brief met de opleverdatum van de woning.  



Fase 4 ‘De Dennen’ 



Verhuizen? Huur gratis een 
aanhanger bij HVC! 

Fasering en planning 

Klaar! 
Fase 1,   De Plataan   24 eengezinswoningen  
Fase 2A, De Populier   34 appartementen 

Fase 2B, De Cypressen   42 appartementen 

Fase 2C, De Eik    30 appartementen (Hoorne Vastgoed) 

Bezig: Fase 3B - De Lariks  
Geplande oplevering: voor de  

zomerperiode 2019 

 

34 koopwoningen (22 + 12) 

Fase 4 - De Dennen 

Geplande oplevering:  
in april en mei 2019 

 

18 eengezinswoningen en 

12 boven- en benedenwoningen 

Fase 5 - De Sparren 

Start sloop oudbouw Sparrenbuurt   : vanaf half juni 2019 

Start sloop flat Pieter Verhagenlaan 92-108   : vanaf begin september 2019 

Start bouw (woningen eerst)    : 3e kwartaal 2019 

Oplevering woningen     : voor bouwvakvakantie 2020 

Oplevering appartementen    : eind 2020/begin 2021 

 

49 appartementen. 8 boven- en benedenwoningen en 14 eengezinswoningen 

Voorbereiding: 



Colofon 

Deze nieuwsbrief is samengesteld door Pré Wonen, 
projectteam Plantagebuurt. 
  

 

E-mail:  mail@prewonen.nl 
Website:  www.KPmijnstek.nl  
Facebook:  www.facebook.com/KPmijnstek 

Disclaimer 
Pré Wonen besteedt uiterste zorg aan correcte en 

complete informatie in deze nieuwsbrief. Aan de  

inhoud van de nieuwsbrief kan geen rechten  

worden ontleend. 

     

www.prewonen.nl 

Contact Pré Wonen 

 

Vragen over herhuisvesting van fase 5? 

Bel met Linda de Boer, consulent Projecten 

Telefoon: 06 52 57 20 25 / E-mail: lindade-
boer@prewonen.nl  
 

 

Vragen over schoon, heel, veilig in uw buurt? 

Bel met Joop Huisman, buurtbeheerder 
Telefoon: 088 - 77 00 000 

 

Vragen over de bouw? 

Bel met Ger de Boer, projectleider Vastgoed 

Telefoon: 088 - 77 00 131 

Communicatie en spreekuur 

De nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar. Via diverse online kanalen houden we u ook op de hoogte.  
Op www.KPmijnstek.nl vindt u alle informatie per fase. Updates van de bouw vindt u op www.facebook.com/
KPmijnstek.  
 

Spreekuur: elke eerste woensdag van de maand in buurtcentrum Wijk aan Duin  
Heeft u nog vragen over de sloopplannen, het verhuizen of andere zaken? Komt u dan gerust langs op het 
spreekuur: elke eerste woensdag van de maand van 15.30 - 16.30 in buurtcentrum Wijk aan Duin. 
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Gaat u verhuizen? Breng afval naar het afvalbrengstation  
of laat grof vuil gratis ophalen 

            

Heeft u bruikbare spullen? Denk eens aan een kringloopwinkel. U maakt er iemand anders blij mee. 
Afval wegbrengen?   Dit kan van maandag t/m vrijdag (09.00-17.00 uur) bij:  
      BUKO Bedrijvenpark 1, 1943 AG Beverwijk. Denk aan uw afvalpas. 
Bent u niet in staat om afval  Bel voor een afspraak met HVC via 0800 - 0700 of meld dit online via  
weg te brengen?    www.hvcgroep.nl (kies: Grof afval). Advies: doe dit op tijd!  2-3 weken  
      van tevoren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

               (foto: HVC Groep)        
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