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

Nr. 11 -  17 juni 2020 

Eind mei namen de eerste huurders de sleutel in ontvangst van hun nieuwe woning in deze fase. Dit is de  
laatste fase van de vernieuwing van de Plantagebuurt. Het appartementengebouw met 49 appartementen is 
naar verwachting eind dit jaar klaar.  
 

De familie Arslan woonde oorspronkelijk aan de Pieter Verhagelaan. “Fijn om weer naar onze vertrouwde buurt 
te gaan en tóch nog dichtbij mijn vader, die inmiddels aan de Alkmaarseweg woont.” Annamarie van Rij komt 
met haar dochter in hetzelfde rijtje wonen. “Ik had nog niet echt mijn thuis gevonden. Dat gaat hier vast lukken”, 
vertelt ze enthousiast. Zij verhuist van het Hilbersplein, Net als Lara Folkers, die de bovenwoning huurt. “Licht 
en met zonnig balkon. Ik ga deze buurt ontdekken.” Voor alle drie is dit hun eerste nieuwbouwwoning. Veel 
woonplezier! 
   

Fase 5 ‘De Sparren’- Eerste deel (22 woningen) klaar 

NIEUWS 



Aan de Sparrenstraat staan negen ruime eengezinswoningen met op elke hoek een beneden- en bovenwoning. 
Aan de Beukenstraat en Plantage staan eengezinswoningen (resp. 3 en 2) met aan de Sparrenstraat weer een 
beneden- en bovenwoning op de hoek. In totaal 14 eengezinswoningen en 8 boven- en benedenwoningen.   



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  
Fase 3A  De Sleedoorn   22 eengezinswoningen 

Fase 3B  De Lariks   34 eengezinswoningen 

Fase 4    De Dennen   18 eengezinswoningen en 

      12 beneden- en bovenwoningen  

Fase 5    De Sparren   14 eengezinswoningen en 

       8 beneden- en bovenwoningen 

Bezig: 
Fase 5    De Sparren   49 appartementen: eind dit jaar klaar 
      (deze zijn toegewezen aan huurders 

         van Pré Wonen) 



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 huisvesting en fase 5? 

Bel met Linda de Boer, consulent Projecten 

Telefoon: 06 52 57 20 25 / E-mail:  
lindadeboer@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 

 

Informatie: www.KPmijnstek.nl | www.facebook.com/KPmijnstek 
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Herinrichting van de drie pleinen: 321 reacties. Bedankt!  

 

Voor de inrichting van de openbare ruimte door de gemeente konden bewoners reageren op de volgende thema’s:  
■ Spelen ■ Ontmoetingsplek jeugd en/of oud ■ Honden ■ Groen ■ Ruimte voor buurtprojecten ■ Overig.  
 

Van 11 mei tot 1 juni 2020 stond de  E-spraak open voor reacties en discussie. In totaal zijn er in 321 reacties op-
gehaald. 52% van de reacties is gericht op het Larixplantsoen, 19% op het Pieter Verhagenplein Noord en 18% op 
het Pieter Verhagenplein Zuid. De overige 11% van de reacties zijn algemene reacties gericht op de  
hele Plantagebuurt. De eerste resultaten: bewoners zijn het eens over groenbehoud, ontmoetingsplekken voor   
jong én oud, er kwam een idee voor een afgebakend losloopgebied voor honden, speelplekken of natuurspeeltuin 
en veel groen rond Larixplantsoen. De gemeente gaat met alle ideeën aan de slag en komt nog bij u terug.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1. Het Lariksplantsoen/Olmenplein  2. Pieter Verhagenplein Noord 3. Pieter Verhagenplein Zuid  
 

mailto:mail@prewonen.nl
https://persoonlijk.prewonen.nl/Person.aspx?accountname=PREWONEN%5Cgdb
https://persoonlijk.prewonen.nl/Person.aspx?accountname=PREWONEN%5Cjhui

