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VOORWOORD
De Kuenenpleinbuurt in Beverwijk verdient aandacht. De ‘’Leefbaarometer’’ laat zien dat de leefbaarheid achteruit gaat. Woningen zijn op veel plaatsen verouderd en vastgoed staat leeg. Jong
of oud, alleenstaand of samenwonend, sterk of kwetsbaar: de bewoners zijn divers.
Zij gebruiken delen van de openbare ruimte helaas nauwelijks. Het is een bijzondere buurt
waarop bewoners, ondernemers en Beverwijk trots moeten kunnen zijn. Het is een buurt die
we als eigenaren van de woningen en als gemeente graag helpen bloeien.
Pré Wonen, Woonopmaat en de gemeente Beverwijk investeren de komende tien jaar in het verbeteren van de wijk.
In dit plan beschrijven we hoe we de Kuenenpleinbuurt tot bloei laten komen:
• divers en kwalitatief goed woningaanbod voor mensen met beperkte middelen én mensen met financiële draagkracht; tot een duurzame buurt met een:
• openbare ruimte en groen dat als een groene draad het patchwork van bebouwing bij elkaar houdt;
• prettig woon- en leefklimaat en;
• duurzaam
Vernieuwen vraagt veranderen. Het betekent verbeteren van woningen waar dat kan, slopen en nieuwbouwen
waar het moet. Dat doet eerst pijn én leidt dan tot beter. Het zal veel vragen van bewoners, ondernemers en van
onze organisaties. Laten we elkaar vaak spreken, zien en elkaar bij de hand houden in de Kuenenpleinbuurt.

DE HANDEN INEEN EN SÁMENWERKEN
AAN EEN DIVERSE, GROENE, PRETTIGE
EN DUURZAME WIJK!

SERGE FERRARO

ANKE HUNTJENS

SJOERD HOOFTMAN

Wethouder
Stedelijke vernieuwing

Bestuurder
Pré Wonen

Bestuurder
Woonopmaat

Gemeente Beverwijk en de woningcorporaties Pré Wonen en Woonopmaat maakten samen deze visie.
De visie verwoordt de belofte van vernieuwing.
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LEESWIJZER
In ‘Toekomst voor de Kuenenpleinbuurt’ beschrijven we hoe we de wijk zien. ‘De vier doelen’ beschrijft hoe
we de doelen die we nastreven denken te realiseren. ‘Wat gaan we wanneer doen’ beschrijft de verschillende
projecten. In ‘Communicatie’ leest u onze plannen voor het contact met alle betrokkenen. Twee bijlagen
geven een overzicht van belanghouders en communicatie-instrumenten en een overzicht van het aantal
veranderende woningen.
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woonwijken, zoals het Kuenenplein en de Indische
buurt. Verschillende kaderstellende documenten
voor buurtvernieuwing gaven richting aan de
gebiedsvisie. Bijvoorbeeld de Nota van Uitgangspunten
Herstructurering Kuenenpleinbuurt van de gemeente
Beverwijk (2019) en de investeringsprogramma’s van
Pré Wonen en Woonopmaat. Woningcorporaties en
gemeente maakten eerder een stedenbouwkundige
visie en een wijkvisie Kuenenplein-Plantage 2013-2023.

TOEKOMST VOOR DE
KUENENPLEINBUURT

De Kuenenpleinbuurt is in de basis een prima
wijk. Dat houden we zo, het stratenplan en het
‘lappendekenkarakter’ (Patchwork) blijft grotendeels

De Kuenenpleinbuurt werd grotendeels in de

hetzelfde. Het ‘ jaren vijftig karakter’ maakt de wijk

jaren ’50 gebouwd. Veel woningen zijn technisch

herkenbaar en gewaardeerd. Het ontwerp zonder

verouderd, voldoen niet aan (duurzaamheids-)eisen

fratsen en tierelantijnen blijft. Wijkverbetering,

van deze tijd en vragen om forse investeringen. Het

nieuwbouw en renovatie geven de buurt een verzorgde

is een woonbuurt met portieketagewoningen en

uitstraling.

rijtjeswoningen en veel openbaar woon- en buurtgroen.
Bijzonder herkenbaar zijn het Kuenenplein en de zich
herhalende bebouwing.
De buurt heeft een kwetsbaar woon- en leefklimaat
en een eenzijdige bewonerssamenstelling met
voornamelijk lage(re) inkomens. Voor mensen met
een middeninkomen van binnen en buiten de buurt, is
nauwelijks aanbod.
Het opknappen van het bestaande, lost de problemen
van de wijk niet langer op. We kunnen beter de wijk als
geheel verbeteren. Dat doen we door verbeteren waar

'Lappendeken van woningen en bewoners'

het kan, verdichting en toevoeging van eigentijdse
bebouwing. Zo ontstaat een toekomstbestendige

We zien straks een groene stedelijke woonbuurt

woningmix van gerenoveerde en nieuwgebouwde

waar mensen met plezier wonen en zich thuis voelen.

woningen, eengezinswoningen en appartementen.

Positief vinden zij: het groen, de ruime opzet, de ligging
en de mix van woningen en bewoners. De ligging

Het betekent dat we in onze plannen praten over

tussen stad en strand maakt de buurt een ideale

woningen waarin nu mensen wonen. Dat vraagt veel

woonplek voor verschillende doelgroepen. Bewoners

van alle betrokkenen. Je zult maar wonen in één van

ontmoeten elkaar in een aantrekkelijke openbare,

de woningen die we willen aanpakken. We doen het

groene ruimte. Zij respecteren elkaar en wonen graag

daarom zorgvuldig en met bewoners.

samen. Het is gezellig! Zij vinden ook bij veranderingen
in hun leven een woning in de buurt. Binnen de groene
oase aan de Bergerslaan is ruimte voor ontspanning.

Verbinding met eerdere plannen

Aan het Kuenenplein spelen kinderen en vinden

De gemeente Beverwijk benoemt in de woonvisie (2015-

bewoners elkaar. Het gevoel van veiligheid is groot.

2020) en het collegeprogramma 2018-2022 het belang

Ieder voelt zich verantwoordelijk voor wat gebeurt op

van wijkvernieuwing. Speerpunten zijn een meer divers

straat en spreekt elkaar aan. Mensen ervaren dat de

woningaanbod en een duurzame ontwikkeling. De

wijkvernieuwing leidt tot meer sociale controle en

gemeente wil tijd en geld vrijmaken voor het verbeteren

minder misdaden. Het actieve beleid van gemeente,

van de woningen en de leefomgeving in oudere

corporaties, politie en hulpverleners werkt!
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Plangebied
De Alkmaarseweg en Grote Houtweg in het oosten,
Oostertuinen, de Huiderlaan en de Wilgenhoflaan
in het zuiden en de Wijk aan Duinerweg in het
noordwesten begrenzen de Kuenenpleinbuurt.

DE VIER DOELEN,
DIVERS, GROEN,
PRETTIG
EN DUURZAAM

Een overzicht van de wooncomplexen in het plangebied
van Pré Wonen en Woonopmaat vindt u in bijlage 2.

Doel 1:
Een diverse wijk, verschillende woningen
voor verschillende mensen
De Kuenenpleinbuurt kent nu vooral sociale
huurwoningen voor mensen met een smallere beurs.
We verbreden het aanbod van woningen. Zo komen
ook mensen aan bod met middeninkomens en
mensen in verschillende fasen van hun leven (jong,
alleenstaand, samenwonend, gezin, echtscheiding,
senior). Meer mensen vinden zo gedurende langere
tijd een huur- of koopwoning in de wijk. Dat houdt
de wijk gevarieerd en aantrekkelijk. We maken
ruimte voor nieuwe woningen op plaatsen waar we
woningen slopen én we gebruiken gebieden die nu
andere functies dan wonen hebben.
Toevoegen vrijesector-huurwoningen
Nieuwbouw van vrijesector-huurwoningen en het
verbouwen van bestaande sociale-huurwoningen
bieden mensen met een middeninkomen een woning.
Verkoop sociale-huurwoningen
We verkopen sommige huurwoningen in complexen
waar al eerder woningen verkocht zijn.
Als we alle plannen en ambities afwegen, dan moet
verbeteren van de Kuenenpleinbuurt leiden tot een

Op peil houden sociale woningvoorraad

buurt met de volgende kwaliteiten:

Nieuwbouw van sociale-huurwoningen houdt

• diverse vernieuwde woningen voor bewoners met

het totaal aantal sociale-huurwoningen op peil.

minder en meer financiële draagkracht.
• groene uitnodigende openbare ruimte

Alle woningen die we renoveren, blijven in de
sociale-huursector.

• een prettig woon- en leefklimaat en
• duurzaam

Ontwikkelen ongebruikte locaties
Nieuwe woningen bouwen we op de voormalige
schoollocaties Zevensprong en Wilgenroos, de oude
garage aan het Hilbersplein en het braakliggende
terrein aan de Laan van Kanaän.
Noordelijk deel betrekken bij de rest van de buurt
De percelen grenzend aan de Westerlaan hebben
een strakke onderlinge scheiding. Hierdoor staat
het noordelijke deel van de buurt los van de rest.
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We vinden een manier hoe we dat deel meer kunnen

Openbare ruimte bij nieuwbouw

betrekken bij Kuenenpleinbuurt.

Bij vernieuwing van de woningen kijken we naar de
openbare ruimte en versterking van het groen. We

Huis ter Wijck betrekken bij het vernieuwingsplan

zorgen voor meer samenhang tussen bebouwing

Aan de Grote Houtweg komen nieuwe zorgwoningen.

en pleinen. Groenvoorzieningen gaan helpen om

ViVa! Zorggroep verlaat het Huis ter Wijck. We nemen

verkeersroutes beter zichtbaar te maken.

het ‘Huis’ op in het vernieuwingsplan van de buurt.
Op de vrijkomende plaats kunnen we nieuwe (sociale)

Wegenstructuur nog beter

woningen bouwen.

De wegenstructuur in de buurt is goed. De
Alkmaarseweg en Wijk aan Duinerweg vormen
duidelijk de grenzen van de buurt. Binnenin de

Doel 2:
Een groene wijk

buurt verbeteren we op een paar punten. De

Bewoners ervaren nu de openbare ruimte als ‘stenig’.

verblijfsgebied (erftoegangsweg/30 km). Zij voldoen

Dat is jammer, want de buurt kent veel groen. We

grotendeels aan de inrichtingseisen van Duurzaam

betrekken daarom bewoners bij het inrichten van de

Veilig en het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan

openbare ruimte, de speelplaatsen en de beoogde

2011. Rondom de buurt liggen doorgaande wegen

groenere uitstraling. Waar mogelijk ondersteunen we

(gebiedsontsluitingswegen/50 km). De Plesmanweg

bewonersinitiatieven.

fungeert hier als onderdeel van de ring Beverwijk. De

wegen in de Kuenenpleinbuurt zijn aangewezen als

Alkmaarseweg en de Wijk aan Duinerweg ontsluiten
Woonstraten

de wijken. Dit blijft ongewijzigd.

De openbare ruimte in de woonstraten is best goed
op orde en functioneel. Groot periodiek onderhoud

Kuenenplein en omgeving

aan de openbare ruimte (verharding, riolering) is op

Het Kuenenplein is de belangrijkste

korte termijn niet nodig. Gaat de straat toch open om

ontmoetingsplaats in de wijk. We verbinden

bijvoorbeeld een warmtenet aan te leggen, dan pakken

het Kuenenplein, het Hilbersplein en de direct

we meteen de openbare ruimte aan.

aangrenzende straten. Wegen en pleinen sluiten
straks beter op elkaar aan. Het plein krijgt daarmee

De groene ruimte bij de Bergerslaan

nog meer een centrale functie.

We maken het groen tussen de flatgebouwen langs de
Bergerslaan zichtbaar en aantrekkelijk voor recreatie.

Ruimte voor parkeren
Wijzigingen in de woningvoorraad hebben invloed op
het aantal beschikbare parkeerplaatsen binnen de
buurt. Volgens de Nota Parkeernormen (2018) mag dit
niet leiden tot een verhoogde parkeerdruk. Er moeten
voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar
blijven. Daar zorgen we voor.

Doel 3: Een prettige wijk
De wijk krijgt zowel in woningen als in mensen
een gemengd karakter. Sociale en middeldure
huurwoningen naast koopwoningen. Gezinnen,
samenwoners en alleenstaanden in alle leeftijden.
De diversiteit maakt de wijk opnieuw aantrekkelijk.
Het imago verbetert omdat we de wijk tegelijkertijd
flink opknappen.

Groene ruimte Bergerslaan
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Aantrekkelijke buitenruimte

Klimaatverandering en waterberging

We maken een wijk met aantrekkelijke buitenruimtes.

Herinrichten van de openbare ruimte mag niet tot

Je gaat makkelijker naar buiten als het veilig en

extra wateroverlast leiden. Extra regenwater

schoon is in de wijk. Nu meer kwetsbare bewoners

moet zijn weg vinden. Het Water- en Rioleringsplan

in wijken hun thuis vinden, vraagt dat meer van

(2017) daagt ons uit om bij nieuwbouw van woningen

bewoners en professionals. Wij, de mensen die

innovatieve oplossingen te vinden.

werken in en aan de wijk, bemoeien ons daarom
nadrukkelijker met situaties die tot problemen leiden.

Hitte
We (her-)ontwikkelen woningen én openbare ruimte

Samen

zo dat ze bestand zijn tegen het klimaat van 2050.

We hebben contact met mensen thuis en met elkaar.
Politie, zorginstellingen, gemeente en verhuurders

Warmtenet

grijpen in als het nodig is. We informeren elkaar,

De gemeentes in de IJmondregio werken aan een

verwijzen door en bespreken hoe we ingrijpen.

warmtevisie. Ze verkennen de aanleg van een

We rekenen er op dat het binnenkomen van mensen

warmtenet dat gebruik maakt van verschillende

met verschillende levens en levensfases de sfeer

bronnen met restwarmte. Denk bijvoorbeeld aan

ten goede komt. We zorgen dat mensen met een

warmte van het bedrijf Floricultura in Heemskerk

vergelijkbare leefstijl bij elkaar kunnen wonen.

en Tata Steel IJmuiden. We weten op het moment

Ondertussen waken we voor situaties waarin

van schrijven van deze visie niet welke keuzes de

‘probleemgevallen’ bij elkaar komen. We zorgen

gemeenten daarin maken. Woonopmaat en Pré

ervoor dat mensen die aandacht nodig hebben

Wonen vinden het belangrijk dat verduurzaming leidt

ook begeleiding krijgen.

tot gelijke of lagere woonlasten. Ze hebben er belang
bij en zullen zich inspannen om hun woningen op
het toekomstige warmtenet te kunnen aansluiten.

Doel 4: een duurzame wijk

De Kuenenpleinbuurt wordt zo een pilotproject voor

In de vernieuwing van de Kuenenpleinbuurt tonen

duurzame warmtevoorziening.

de gemeente Beverwijk, Pré Wonen en Woonopmaat
hun duurzaamheidsambitie. We laten zien dat
verduurzaming mogelijk is tegen dezelfde of lagere
woonlasten voor bewoners. Je ziet verder de
duurzaamheidsambitie terug in materiaalgebruik en
terughoudendheid met sloop. We slopen alleen als
daarvoor een belangrijke (technische) aanleiding is.
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WAT WE WANNEER DOEN

echter ook niet aan plannen maken. We moeten dus
bewoners om vertrouwen vragen. Wij spannen ons in
om besluitvorming zo kort mogelijk te laten duren. En

Wonen

we nemen ons voor om goed te zorgen voor mensen die

De vernieuwing van de Kuenenpleinbuurt gaat naar

hun huis uit moeten. We informeren ze tijdig, helpen ze

verwachting zo’n tien jaar duren. Die lange periode

natuurlijk aan een nieuwe woning en ondersteunen het

is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen maar één

verhuizen.

keer hoeft te verhuizen. Ieder kan in één keer naar een
andere geschikte woning binnen de buurt. Bovendien

Een mix van ingrepen

moeten woningcorporaties hun inzet van middelen

De doelen en strategische keuzes leiden tot een

spreiden. Het imago van de buurt verandert gaandeweg

woonprogramma dat bestaat uit een mix van ingrepen:

mee met de ingrepen die we doen. Ook dat vraagt tijd.

• renovatie van bestaande woningen;
• verkoop van bestaande woningen;

We maken plannen voor nieuwbouw in een onzekere

• sloop van bestaande woningen en nieuwbouw;

periode. Regels en ontwikkelingen die we niet kunnen

• doorverhuren van bestaande woningen, zonder

beïnvloeden bepalen of een project door kan gaan. We

renovatie.

willen graag concrete begin- en opleverdata noemen,

Het woningaanbod in de buurt groeit flink met circa 150

maar doen dat niet. Het leidt tot teleurstelling als we

eenheden. Het aanbod is aantrekkelijk en gevarieerd. Er

later op data moeten terugkomen. Waar we kunnen,

ontstaat een mix van bewoners. De sociale voorraad blijft

geven we een indicatie van het startmoment.

op peil met nieuwbouw op de locatie van Huis ter Wijck.

Ingrijpend voor bewoners

Pré Wonen investeert ongeveer 60 miljoen in de buurt,

Je zal er maar wonen, in één van de woningen waarvan

dit is exclusief woningbouw op de locatie van Huis ter

we hieronder zeggen dat we ze gaan slopen! Vanaf

Wijck. Pré Wonen is de grootse vastgoedeigenaar in

het moment dat je deze gebiedsvisie leest, hangt de

de buurt en bezit ongeveer 90% van de corporatie-

sloop als een zwaard van Damocles boven je hoofd.

woningen. Het is evident dat zij het grootste aandeel

Dat gevoel gunnen we niemand. We ontkomen

van de investeringen voor haar rekening neemt.
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Noordelijk plandeel

• Meer sociale-huurwoningen zijn toegankelijk,

We betrekken het noordelijke deel van de buurt bij de

ook voor de oudere bewoners en mindervaliden.

rest van de Kuenenpleinbuurt. Het gaat om complex

Nu zijn er 104 appartementen met een lift. Straks

034, met eengezinswoningen aan de Kaapstraat

zijn dat er 244. Een toename van 17% naar 39%

e.o. en complex 047 met portieketageflats

van alle sociale-huurappartementen. We koersen

langs de Alkmaarseweg, de Vlaanderenstraat

uiteindelijk naar een percentage van 50%.

en de Westerlaan, beide van Pré Wonen. Dit

In bijlage 3 vatten we alle veranderingen in woningen

onderzoeksgebied werken we later uit. We spelen

samen.

zo beter in op successen van voorgaande fasen
en hebben een beter beeld van de nog resterende

De sociale woningvoorraad blijft op peil en is ook

opgave. We doen er geen grote ingrepen voor 2025.

na de vernieuwing betaalbaar voor de verschillende
doelgroepen. Mensen die afhankelijk zijn van

Eindbeeld

huurtoeslag vinden voldoende huurwoningen

De buurt verschiet van kleur door deze aanpak. Zij is

in de buurt. De huurprijzen zijn afgestemd

groen en levendig. Het patchwork van woningen en

op de verschillende leeftijden, inkomens en

bewoners blijft een krachtig en uniek kenmerk van de

huishoudensgrootten.

1

buurt. Enkele cijfers:
• Een vernieuwde buurt met duurzame, comfortabele

160 zorg- en verpleegeenheden verdwijnen met

woningen en een vernieuwde openbare ruimte. Er is

het huidige ‘Huis ter Wijck’. Voor de bewoners zijn

veel variatie in woninggrootte. Nu is ongeveer een

vervangende woningen nodig. Een deel daarvan

kwart (26%) van de woningen na 1990 gebouwd.

kan wellicht in de wijk. Bijvoorbeeld op locatie

Straks zijn er dat beduidend meer (43%). We streven

Zevensprong. Een ander deel van de bewoners vindt

naar 50%.

elders een plek, bijvoorbeeld in de wijk Meerenstein.

• Een meer gevarieerde buurt met minder socialehuurwoningen: van 73% sociale-huurwoningen nu,

Op onderstaande staande kaart ziet u de uitwerking

naar 61% sociale-huurwoningen straks. We koersen

van onze strategie en randvoorwaarden in

uiteindelijk op een percentage van rond de 50%.

verschillende programma’s.

1 Deze streefcijfers zijn een resultaat van een workshop over gewenste woningvoorraad en doelgroepen waar de verschillende
doelstellingen van partijen zijn gevat in een eindbeeld voor de buurt.
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Nieuwbouw
De kaart toont de planning van de nieuwbouw.

Fase 1: Locatie Grebbestraat (locatie voormalige
school de Wilgenroos)
De eerste nieuwbouw vindt plaats op de locatie
van de voormalige school de Wilgenroos aan de
Grebbestraat/Laan van Kanaän. Woonopmaat
en stichting Odion onderzoeken of zij hier 33
wooneenheden kunnen bouwen. In het gebouw
van drie bouwlagen komen zorgappartementen
voor (jonge) mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er ruimtes
voor het begeleidend personeel en per verdieping een
huiskamer. Begin 2021 wil Woonopmaat graag starten.

Fase 2: Laan van Kanaän
De flat aan de Laan van Kanaän is al enkele jaren
geleden gesloopt. Hierdoor kunnen we snel aan de
slag op deze locatie. Pré Wonen realiseert hier 44
appartementen. Het project bestaat volledig uit
sociale woningbouw. In 2021 kan nieuwbouw starten.

De getoonde artist impressies zijn bedoeld om u een indruk van de woningen en de woonomgeving te geven.
De impressies en afbeeldingen kunnen derhalve afwijken.
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Fase 3: Hilbersplein en Grote Houtweg (locatie
Zevensprong)
We beginnen met bouwen aan het Hilbersplein.
Daarvoor moeten we eerst 8 woningen en een
garage slopen. Bewoners verhuizen met voorrang,
bijvoorbeeld naar de nieuwbouwwoningen in fase 5
van de Plantage. Pré Wonen bouwt op deze locatie
circa 55 appartementen en 6 eengezinswoningen.
Het zijn koopwoningen. De bouw kan in 2022
starten. Pré Wonen en ViVa! Zorggroep onderzoeken
of aan de Grote Houtweg en de De Witstraat
zorgappartementen kunnen komen. Dat kan op zijn
vroegst vanaf 2022.

Fase 4: Bergerslaan
Om de nieuwbouw aan de Bergerslaan mogelijk
te maken sloopt Pré Wonen eerst 78 verouderde
flatwoningen, waarschijnlijk in 2021. Bewoners verhuizen
met voorrang, bijvoorbeeld naar de nieuwbouw in fase
5 van de Plantage en voor een deel binnen de buurt naar
de nieuwbouw aan de Laan van Kanaän.
Op deze locatie komt een menging van socialehuurwoningen en koopwoningen. We zorgen hier
bovendien voor een belangrijke kwaliteitsverbetering
omdat de woningen in een groene omgeving komen.
Die omgeving is bovendien goed zichtbaar en bruikbaar.
Groen en divers dus. Het nieuwbouwprogramma
bestaat uit 38 appartementen in een hoog woongebouw
in de sociale-huursector en 34 eengezinswoningen (10
sociale-huurwoningen en 24 koopwoningen).
De nieuwbouw staat gepland voor 2022 en 2023.

Fase 5: Bremmerstraat
Pré Wonen sloopt eerst verouderde portiekflats. De
mensen die hun woning vanaf 2023 moeten verlaten
kunnen met voorrang verhuizen naar bijvoorbeeld
de nieuwbouw aan de Bergerslaan. Het eerste deel
daarvan is dan net opgeleverd. Hier bouwen we 100%
sociale-huurwoningen: 36 ruime appartementen en 8
maisonnettes.

De getoonde artist impressies zijn bedoeld om u een indruk van de woningen en de woonomgeving te geven.
De impressies en afbeeldingen kunnen derhalve afwijken.
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Fase 6: Alkmaarseweg/Plesmanweg (locatie Huis ter
Wijck)
Om op deze locatie te kunnen bouwen, moeten we
eerst Huis ter Wijck slopen. Dat kan pas als de nieuwe
zorgappartementen op de locatie Zevensprong klaar
zijn. De nieuwbouw kan daarom pas in 2024 starten.
Fase 6 is een grotere locatie die verschillende
mogelijkheden biedt. Het programma ligt nog niet
vast, ook het aantal woningen kan nog variëren. We
gebruiken deze locatie in ieder geval om het aantal
sociale-huurwoningen op peil te houden.

Renovatie

Openbare ruimte

Vanaf 2021 beginnen we met opknappen van
Borneostraat, Sumatrastraat, Javastraat,

Ontmoeting stimuleren: Kuenenplein
en omgeving

Schuurmanstraat en Laan van Kanaän. Dat doen

Het Kuenenplein huisvest momenteel Snackbar

we gefaseerd en in nauw overleg met bewoners. We

Kuenenplein en tafeltennisvereniging Rapidity.

verbeteren dan ook de uitstraling van de achterkant

Het gebouw van de tafeltennisvereniging zorgt

van de woningen aan de Wijk aan Duinerweg.

voor een tweedeling van het plein. Het plein

de portiekwoningen aan de Celebesstraat,

knapt op als de tweedeling verdwijnt. Een andere
vormgeving van beide gebouwen is dan nodig. Als
dit niet haalbaar is kijken we of we beide gebouwen
meer in dienst kunnen stellen van de buurt. De
snackbar kan bijvoorbeeld ook een paviljoen met
ontmoetingsfunctie worden.
We behouden de huidige sport- en
speelvoorzieningen en willen de voorzieningen aan
het Kuenenplein en Hilbersplein laten aansluiten op
de behoefte(n) van de bewoners. Hierbij hebben we
extra aandacht voor speel- en sportvoorzieningen,
klimaatadaptatie en parkeren. Bij het Kuenenplein
kiezen we voor kleine, gerichte ingrepen. We
vervangen bijvoorbeeld de verharding door ‘zachtere’
materialen. Mogelijk kunnen we het plein hierbij
ook beter geschikt maken voor het organiseren van

Verkoop

buurtevenementen.

We verkopen op termijn een deel van de
eengezinswoningen aan Soetemanstraat en omgeving,

Het Kuenenplein deelt de Laan van Kanaän in twee

en de Wilgenhoflaan en omgeving, evenals een deel

delen. Met een fietspad over het plein verbinden we

van de portieketagewoningen aan Wijk aan Duinerweg.

twee delen.

Dat doen we als de huidige bewoner verhuist.
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Verbetering wegenstructuur

Auto

Inrichting straten

We rekenen met een verdichting van zo’n 150

De wegen in de Kuenenpleinbuurt zijn aangewezen

woningen. Daarmee stijgt de behoefte aan

als verblijfsgebied (erftoegangsweg/30 km). De

parkeerplekken. We zorgen voor voldoende extra

huidige ‘Duurzaam Veilig’ inrichting van deze

parkeerplaatsen op loopafstand en houden rekening

straten is goed. We overleggen met bewoners en

met de beschikbare restcapaciteit. In de directe

belanghebbenden of meer inrichting nodig is.

omgeving van het plangebied zijn oplaadpunten voor
elektrische auto’s aanwezig. Zoals bijvoorbeeld aan

Fietsroute Westerlaan

de Veldstraat en de Grote Houtweg. Ze liggen binnen

De Westerlaan – Hilbersplein is onderdeel van

300 meter afstand van het plangebied. Hiermee

het stedelijke fietsnetwerk. Dit betekent dat hier

voldoen we aan de gehanteerde norm voor laadpalen.

een fietsstraat komt. De bandbreedte voor de
inrichting van fietsstraten is vastgesteld binnen
de gemeentelijke vloerkaarten voor fietsroutes.

COMMUNICATIE

Ze zorgen voor een veiligere verkeerssituatie voor
langzaam verkeer en geven de fietser meer prioriteit
dan de auto.

Belanghebbenden
Het veranderen van een gebied vraagt veel

Busroute lijn 79

van bewoners en betrokken professionals. Zij

Buslijn 79 rijdt tussen Beverwijk en Castricum via

hebben allemaal hun eigen betrokkenheid en

Heemskerk. De route loopt vanaf de Plantage via

verantwoordelijkheid. We doen het allemaal voor

de Huiderlaan, Oostertuinen, Grebbestraat en Laan

huidige en toekomstige bewoners en tegelijkertijd

van Kanaän. Deze straten zijn geasfalteerd omdat

krijgen zij last van wat we doen. Bestuurders van

ze onderdeel zijn van het verblijfsgebied (30km).

gemeente en woningcorporaties staan met hun

De gehele busroute door de wijk vraagt om een

toezichthouders aan de lat voor enorme ingrepen

duidelijkere vormgeving, waarbij gemotoriseerd

en investeringen. Meningsverschil is onvermijdelijk,

verkeer ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie van

voortgang noodzakelijk. We nemen ons voor om tijdig

het gebied, en de bus met enig comfort en snelheid

ieder te horen en te informeren.

de route kan volgen.

Informatie voor wijkbewoners en huurders
We wilden in maart inloopbijeenkomsten organiseren
voor wijkbewoners, huurders en andere betrokkenen.
Door de Coronacrisis is de aanpak aangepast. Alle
informatie gaat in deze fase online via de website.
Huurders van te renoveren of slopen woningen, worden
allemaal persoonlijk gebeld. Op de website laten we
de plannen zien via beeld en film. Ook is er informatieen presentatiemateriaal te vinden. Betrokken
medewerkers stellen zich voor via een filmpje. Bewoners
kunnen via een online formulier hun reactie geven op de
gebiedsvisie.
Mensen lezen dan dat wij plannen hebben met de
woning waarin zij wonen. Dat kan hen raken en we
kunnen hen niet behoeden voor een periode van
onzekerheid. We kunnen wel de zekerheid bieden, dat
we mensen minstens anderhalf jaar voor we renoveren
of slopen zullen informeren. Natuurlijk zorgen we bij
sloop voor vervangende woonruimte en een sociaal
plan. We moeten van alle bewoners en betrokkenen
begrip vragen voor deze onzekerheid.
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Planning
Bewoners kunnen een reactieformulier invullen op de
website. We verzamelen en verwerken de reacties tot
een definitieve gebiedsvisie. Die gaat ter vaststelling naar
de gezamenlijke stuurgroep, het directieteamoverleg
en de raad van commissarissen van Pré Wonen en
Woonopmaat en het college van B&W. Daarna bieden wij
de gebiedsvisie aan ter behandeling in de gemeenteraad
en bij de toezichthouders van de woningcorporaties.
Informatie voor
buurtbewoners/huurders

Mei/juni 2020

Verwerken van de reacties

Juni 2020

Definitieve gebiedsvisie
naar stuurgroep,
directieteamoverleg (DTO),
RvC en het college van B&W

Juli/
augustus
2020

Behandeling in gemeenteraad

September
2020

Terugkoppeling naar de buurt,
eventueel naar individuele
bewoners

Oktober/
november
2020
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BIJLAGE 1:
OVERZICHT VAN WOONCOMPLEXEN
Pre Wonen (complexnummers)
en Woonopmaat (WOM)
032 De Eenhoorn*

047 Alkmaarseweg

033 Soetemanstraat*

048 Wijk en Duinerweg*

034 Kaapstraat*

057 Atrium Oostertuinen

039 Wilgenhofstraat*

058 Bergerslaan oneven

043 Bremmerstraat

059 Maximahof

045 Celebesstraat (Indische buurt)

066 Hilbersplein

046 Bergerslaan 16/172
* Deze complexen bevatten vrije sectorhuur- en/of koopwoningen. Zij bestaan dus niet
volledig uit sociale huurwoningen.

2

1

Pré Wonen

Pré Wonen / Particulier

2: 2021-2022

3: 2022-2024

4: 2022-2023

5: 2025-2026

Vanaf 2025

Nieuwbouw

Sloop/nieuwbouw

Sloop/nieuwbouw

Sloop/nieuwbouw

Nader uitwerken 2

p.m.

2021-2023

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Nieuwbouw

Renovatie

Verkoop (deels)

Verkoop (deels)

Verkoop (deels)

Particulier

Particulier

Pré Wonen / Particulier

Pré Wonen

Pré Wonen

Pré Wonen

Woonopmaat

Woonopmaat

Vanaf 2025

6: 2024-2026

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Nader uitwerken

Nader uitwerken

100%

% sociaal

219

72

90

18

39

nu

100%

200

200

72

90

38

straks

50 M2

219

TOTALEN

058

059

057

032

039

048

033

045

047

047

034

043

046

066

042

C.NR PRÉ

waarvan sociaal

Huis ter Wijcklocatie

Alkmaarseweg &Vlaanderenstraat

Bergerslaan

Bergerslaan oneven

Reginahof

Atrium Oostertuinen

De Eenhoorn

Oostertuinen nieuwbouw

Laan van Kanaän/Grebbestraat

Kuenenplein 2-12

Hilbersplein

Dekamarkt

Wilgenhoflaan

Wijk aan Duinerweg portiek

Soetemanstraat

Celebesstraat

Voormalige sportschool

Alkmaarseweg portiek II

Alkmaarseweg portiek I

Kaapstraat

Bremmersstraat portiek

Bergerslaan 16/172

Hilbersplein/Grote Houtweg

Laan van Kanaän

Grebbestraat

COMPLEXNAAM

100%

124

124

20

8

78

18

nu

100%

106

106

20

8

78

straks

60 M2

65%

270

418

32

12

38

54

32

55

72

78

39

6

nu

58%

318

552

32

12

38

54

32

55

72

78

22

36

55

36

30

straks

>70 M2

57%

187

330

34

17

6

5

79

112

77

nu

34%

130

386

34

17

6

5

79

112

90

73%

800

1091

20

8

32

12

38

88

17

32

6

5

55

79

72

112

156

72

61%

754

1244

20

8

32

12

38

88

17

32

6

5

55

79

72

112

156

22

72

90

77

44

77

77

36

1

8

72

78

61

6

44

1

30

straks

34

6

8

nu

TOTAAL

1

straks

EGW

Dit zijn maisonnettewoningen in een appartementengebouw, geschikt voor gezinnen.
Voor de nader uit te werken complexen in het noordelijk plandeel zijn in de eindsituatie (‘straks’) de bestaande woningen aangegeven. In de praktijk zal dit veranderen. We weten alleen nu nog niet hoe.
De woningen zijn wel meegeteld om een beeld te geven van het eindplaatje en de verhoudingen. Op de locatie Huis ter Wijck zijn geen woningen ingerekend. In de praktijk zal hier straks deels (sociale)
woningbouw plaatsvinden. We weten nu nog niet hoeveel. Het aantal sociale woningen blijft hiermee op peil.

Pré Wonen

Particulier

Particulier

Geen

Geen

Particulier

Geen

Pré Wonen / Particulier

Pré Wonen / Particulier

Pré Wonen / Particulier

Pré Wonen

Particulier

Pré Wonen

Pré Wonen

Vanaf 2025

Vanaf 2025

Nader uitwerken 2

Nader uitwerken

2

Pré Wonen

Pré Wonen / Particulier

Pré Wonen

Woonopmaat

1: 2021-2022

Nieuwbouw

EIGENAAR

FASE / PLANNING

INGREEP

AANTAL WONINGEN NU EN NA DE WIJKVERNIEUWING
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BIJLAGE 2.
AANTAL WONINGEN NU EN NA VERNIEUWING

DISCLAIMER EN COPYRIGHT
Disclaimer
De inhoud van deze gebiedsvisie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde artist
impressies zijn bedoeld om u een indruk van de woningen en de woonomgeving te geven. De impressies en
afbeeldingen kunnen derhalve afwijken. Aan de teksten, impressies en afbeeldingen die in de gebiedsvisie zijn
weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright
Het copyright van de inhoud van deze gebiedsvisie berust bij het Samenwerkingsverband
Kuenenpleinbuurt. Niets uit dit document mag gekopieerd, verspreid, in enig tekstsysteem ingevoerd
of anderszins vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van
Samenwerkingsverband Kuenenpleinbuurt.

