
 

+   De Kuenenpleinbuurt is in de basis een prima wijk. Dat houden we zo.  
     Het stratenplan blijft grotendeels hetzelfde.  
 

+   Het ‘jaren 50-karakter’ maakt de wijk herkenbaar en gewaardeerd. Het  
     ontwerp zonder fratsen en tierelantijnen blijft;  

 
Waarom plannen voor de buurt? 

+   Veel vastgoed is verouderd en de leefbaarheid mag beter; 
 

+   We vinden het fijn als bewoners meer gebruik kunnen maken van  
     de openbare ruimte. Daarom willen we deze prettiger en  
     toegankelijker maken;  

 

+   Wijkverbetering, nieuwbouw en renovatie geven de buurt een  
     verzorgde uitstraling.   

 

De gemeente, Pré Wonen en Woonopmaat willen de komende tien jaar 
samen tijd en geld vrijmaken voor het verbeteren van de woningen en de 
leefomgeving in de Kuenenpleinbuurt. Om de buurt te laten bloeien! 

Ontwikkeling van de 

Kuenenpleinbuurt 



Positief over de buurt: 
- rustig 
- groen 
- eigen karakter 

 

Zorgen over: 
- parkeren 
- hoogte flat Hilbersplein 
- groen (met name Grebbestraat) 

 

Tips van bewoners: 
- Meer informatie aan bewoners 
- Mogelijkheid meedenken met plannen 

 

Rapportcijfer plannen:   
 

             1     2    3     4     5     6    7     8     9    10  

Online vragenlijst 

241 van de 1100 huishoudens vulden de  

online vragenlijst in 



Een diverse buurt met een mix 

van woningen  

 

+  Plek voor bewoners met kleine  

    en grotere beurs 

 

+   Nieuwe woningen met een sociale      

    huur en huur in de vrije sector op  

    nu niet gebruikte locaties, zoals   

    de Laan van Kanaän en de 

    Zevensprong. 

  

+   Een deel van de woningen slopen   

    en vervangen door appartementen   

    voor middeninkomens 

  

+   Renoveren van de Indische Buurt,  

    zodat er ook voldoende sociale  

    huurwoningen blijven. 

 

Een duurzaame buurt  

 

+  Duurzame warmtevoorziening 

 

+   Aandacht voor gevolgen  
    klimaatverandering. 

Wat willen we  

bereiken in de buurt 

divers - groen - prettig - duurzaam 

Toegankelijke openbare ruimte 

en meer zichtbaar groen 

 

+   Veel aandacht voor openbare  

     ruimte.  

 

+   We verbinden het Kuenenplein,  
     het Hilbersplein en de direct  
     aangrenzende straten, zodat er  
     een buurt ontstaat waarin mensen  
     zich thuis voelen.  

 

+    Aandacht voor parkeren. 

 

                       

 

Een prettige en leefbare buurt 

 

+    Bewoners voelen zich veilig in de  
     buurt 
  

+    Er is aandacht voor kwetsbare  
     bewoners en zij krijgen onder- 
     steuning. Bijvoorbeeld door  
     nauwe samenwerking met politie  
     en zorg- en welzijnsinstellingen. 



 
Welke partijen werken mee en wie is verantwoordelijk voor 
wat?  

 

Gemeente Beverwijk:  

 - Vaststellen kaders van de gebiedsvisie (gemeenteraad). 

 - Inrichting openbare ruimte. 

 - Toetsen en verlenen van vergunningen voor sloop en nieuwbouw,  
    inclusief toetsen parkeernormen. 

 

Pré Wonen:  

 - Renovatie Indische Buurt. 

 - Sloop/nieuwbouw Bergerslaan. 

 - Sloop/nieuwbouw Bremmerstraat. 

 - Nieuwbouw Laan van Kanaän. 

 - Sloop/nieuwbouw Hilbersplein. 
 - Nieuwbouw Huis ter Wijck (locatie Zevensprong). 
 - Verkoop selectie bestaande woningen. 

 

Woonopmaat: 

 - Nieuwbouw Grebbestraat. 

Samenwerking 



Overzichtskaart 

Huis ter Wijck 

Hilbersplein 

Zevensprong 

 

Nieuwbouw 

 

Nieuwbouw met hoogbouwaccent 

 

Verkoop sociale woningen  

 

Renovatie bestaande woningen 

 

Noordelijk plangebied, nader uit te werken 

 

Nieuwbouwwoningen locatie Huis ter Wijck,  

nader in te vullen 

 



Tijdslijn inspraak gebiedsvisie  

 

Maart 2020 

 

April 

 

Mei 

 

Juni 

 

Juli 

 

Augustus 

 

Sept.  

 

Oktober 

 

November 

 

December 

2020 

 

 

3 juni: concept-

gebiedsvisie  

naar de buurt .  

Bewoners sloop 

zijn gebeld.  

17 juni:  

online  

vragenuur 

Gebiedsvisie  

In gemeenteraad 

Uitleg: 

5 september: het College van B&W behandelt de definitieve gebiedsvisie; 

 

8 oktober: na hun akkoord, debatteert de raadscommissie over de inhoud van de gebiedsvisie. 

U heeft de mogelijkheid om in te spreken (aanvragen via de griffie). 

 

29 oktober: de behandeling in de raadsvergadering. Daar wordt de definitieve gebiedsvisie, bij 

een meerderheid, vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente positief staat tegenover de  

ontwikkelingen in de buurt. Het is het kader voor de ontwikkeling van de hele buurt. 

  

Pas na goedkeuring van de gebiedsvisie werken de woningcorporaties de deelplannen verder 

uit. We betrekken bewoners hierbij. Op basis van een definitief ontwerp vraagt de corporatie de 

benodigde bouwvergunningen aan de gemeente. Bewoners kunnen een zienswijze indienen.  

Inspraak gebiedsvisie 

 

22/8:  

Inloop-

bijeen-

komst  

8/10:  

Raadscommissie:  

bewoners inspraak via de 

Griffie 

 

29/10: behandeling door de 

Gemeenteraad 

15/9:  

College 

B&W  

 



   Participatie gebiedsvisie  

 

 

 

Hoe heeft u inspraak op de gebiedsvisie? 

•   De input van deze bijeenkomst gaat mee naar de gemeenteraad. 

•   De input van bewoners op de website en via de mail gaan ook mee naar de gemeenteraad. 

•   Bewoners hebben tijdens raadscommissie recht om in te  spreken.   

 

Hoe heeft u inspraak, na vaststelling van de gebiedsvisie? 

•   U kunt uw mening geven in de klankbordgroep over de overkoepelende onderwerpen.    

•   U kunt lid worden van de bewonerscommissie en zo meepraten over de plannen per wooncomplex. 

•   Daarnaast heeft u inspraak in de vergunningentrajecten. 

 

 

Concept-

gebiedsvisie  

naar de buurt .  

Inspraak gebiedsvisie 

 

Maart 2020 

 

April 

 

Mei 

 

Juni 

 

Juli 

 

Augustus 

 

Sept.  

 

Oktober 

 

November 

 

December 

2020 

 

Vaststellen  

gebiedsvisie  

Inspraak uitwerking gebiedsvisie 



Tijdlijn start werkzaamheden  

per wooncomplex (dit is een planning)  

2020 2021 2022 2023 2024 2025> 

 Grebbestraat Grebbestraat 
   

 Laan van Kanaän Laan van Kanaän 
   

 Indische buurt Indische buurt Indische buurt 

  

  Bergerslaan Bergerslaan 

  

  Hilbersplein  

Grote Houtweg 

Hilbersplein  

Grote Houtweg 

Hilbersplein 

Grote Houtweg 

 

   
  

Bremmersstraat 

   
  

Noordelijk  

plangebied:  

uitwerking volgt 



Klankbordgroep in de  

Kuenenpleinbuurt  

 

 

  

Wat is de klankbordgroep en wanneer start deze? 

Gemeente, Pré Wonen en Woonopmaat willen samen met bewoners uit de wijk, nadenken over de verdere uitwerking 

van de gebiedsvisie.  We starten met de klankbordgroep, na vaststelling van de gebiedsvisie. 

 

Over welke onderwerpen gaan we praten in de Klankbordgroep? 

We praten over onderwerpen, die betrekking hebben op de héle buurt, bijvoorbeeld: 

•  Hoe gaan we op een goede manier om met het groen in de buurt?  

•  Hoe richt je de woonomgeving op een goede manier in? 

 

Wat zijn de kaders waarbinnen we praten? 

•    De kaders zijn de afspraken uit de gebiedsvisie.   

 

Welke bewoners worden uitgenodigd voor de klankbordgroep? 

Veel bewoners hebben zich aangemeld om mee te denken. Ook vandaag kunnen bewoners zich aanmelden om mee  

te praten. Uiteindelijk willen we een groep van ongeveer 10 bewoners vragen om met de gemeente, Pré Wonen en  

Woonopmaat om tafel te gaan.  

 

 

 



Nieuwbouw - overzicht plannen 
Gemeenteraad besluit 

Gebiedsvisie 

1. Bergerslaan 

 

2. Laan van Kanaän 

 

3. Bremmersstraat 

 

4. Hilbersplein 

 

5. Grote Houtweg (locatie Zevensprong) 

 

6. Grebbestraat (locatie Wilgenroos) 



Nieuwbouw - Grebbestraat 
Locatie voormalige school De Wilgenroos Informatie- 

bijeenkomsten 

Woonopmaat onderzoekt of zij hier ongeveer 30 bijzondere wooneenheden kan bouwen. 

In het gebouw komen appartementen voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die vanwege 

de ernst van hun lichamelijke beperking begeleiding nodig hebben. Daarnaast komen er 

ruimtes voor het begeleidend personeel en een huiskamer per verdieping.  

                        Geplande start bouw: begin 2021 | Door: Woonopmaat 

Er is tijdens het live vragenuur op 17 juni 2020 gevraagd naar de kastanjes, naast voormalige 

school de Wilgenroos. Hier leest u een toelichting: 

“Woonopmaat huldigt het natuurinclusief bouwen. In veel van onze projecten neemt dit ook een 

steeds belangrijkere plaats in. Zo zijn we ook begonnen aan dit plan. De vereisten van stichting  

Odion rondom deze rolstoelgeschikte woningen hebben we geprobeerd te vertalen in een zo goed 

mogelijk bouwplan. Zo compact mogelijk, zo geschikt mogelijk voor de doelgroep. Dit heeft  

uiteindelijk het Voorlopig Ontwerp opgeleverd. 

Bomen en de tuin 

Natuurlijk zijn we aan het proberen om het gebouw dusdanig in de ruimte te plaatsen dat we zoveel 

mogelijk bomen kunnen sparen. Er is nu misschien een variant waarbij we een viertal bomen in de 

hoek en langs de Grebbestraat en Laan van Kanaän kunnen laten staan. Een groot probleem is 

daarbij dat dit de benodigde ruimte voor de door Odion noodzakelijk geachte tuin voor de bewoners 

inneemt. Ook de geplande (en noodzakelijke) parkeervoorziening komt daarbij in het geding. 

De gezondheid van de bomen is niet goed 

Dan misschien het belangrijkste element: de gezondheid van de bomen. Deze is niet goed. Een aan-

tal jaren geleden is geadviseerd een drietal bomen te kappen. Ook de overige bomen zijn niet ge-

zond, verschillend per stuk. De maximale levensverwachting van de bomen werd in 2016 ingeschat 

op maximaal 10 jaar. 

Kappen, groenplan en bomen terugplaatsen 

We hebben daarom aan de gemeente voorgesteld om het gebouw te bouwen en de bomen nu te 

kappen. We willen tegelijkertijd bij de herinrichting van de openbare ruimte en het maken van de tuin 

een groenplan maken. Daarbij willen we zoveel als mogelijk bomen terugplaatsen. De ecoloog die 

aan het project verbonden is, heeft daarvoor al enkele voorstellen gedaan die we in overleg met de 

groenafdeling van de gemeente dan verder uit moeten werken. 



Nieuwbouw - Laan van Kanaän 
Informatie- 

bijeenkomsten 
 

Huidige plan: 

 

+   Er komen 5 woonlagen met 44 appartementen 

     met een sociale huur. Ook op de begane grond   

     komen woningen.   

 

+   Het gebouw wordt lang. De ‘knip’ geeft doorkijk  

     naar de Schuurmanstraat en de straten erachter.    

 

+   We onderzoeken of we een duurzaam, houten  

     gebouw kunnen bouwen.  

 

Geplande start bouw : 2021 

Door: Pré Wonen 

 

Let op: het gaat om een plan en om een  

planning. Dit kan nog wijzigen.  

Dit is een voorbeeld 

van hoe het gebouw er 

kan komen uit te zien.  

 

Bij de uitwerking van 

de plannen kan dit nog 

worden aangepast.  



Sloop en nieuwbouw - Bergerslaan 
Informatie- 

bijeenkomsten 

De drie portiekflats met 78 appartementen aan de westkant van de     

Bergerslaan willen we slopen omdat deze bouwtechnisch slecht zijn. 

 

De huidige ideeën voor de nieuwbouw:  

 

+   Op de hoek Bergerslaan/Laan van Kanaän komt een woongebouw  

     met acht lagen. In de gebiedsvisie staat dat hier een rij  

     eengezinswoningen naast komen (zie tekening). Dit kunnen ook 

     nog appartementen worden. Al deze woningen zijn sociale huur. 

 

+   Het nu ‘verstopte’ groen tussen de flats aan de Bergerslaan en  

     de Wijk aan Duinerweg wordt zichtbaarder in de wijk.  

 

+   Er komen vier blokjes eengezinswoningen in de vrije sector.  

     De woningen krijgen een terras.  

 

Geplande start nieuwbouw: 2022  

Door: Pré Wonen  

 

Het gaat om voorlopige plannen en een planning.  

De afbeeldingen zijn voorlopige schetsen van hoe het kán  

worden. In de uitwerking kunnen nog zaken wijzigen.  



Sloop en nieuwbouw - Hilbersplein 
 

Het voormalige garagecomplex met bovenwoningen, waar nu onder 

andere de voedselbank is gevestigd, wordt gesloopt en vervangen 

door nieuwbouw.  

 

+ De poort in het huidige gebouw verdwijnt. Zo loopt de Veldstraat  

    straks door naar het Hilbersplein.  
 

 

+  Op de plaats van de huidige leegstaande garage en werkplaats  

    komt een woongebouw met 9 woonlagen op een grote onderbouw       

    van 3 lagen. De hoogbouw vormt een hoogteaccent aan het  

    Kuenenplein en is bedoeld om het plein een duidelijk einde te  

    geven. De grootte van de onderbouw is vrijwel gelijk aan de huidige  

    (garage)bebouwing ten westen van de eerder genoemde poort.  

 

+  Waar nu de Voedselbank is gevestigd, komt een rij van 7 drive-in  

    woningen. Deze sluiten aan op het bestaande blokje winkelpanden     

    met daarboven woningen. De drive-in woningen krijgen een garage   

    aan de achterkant van de woning. 

 

    Geplande start nieuwbouw : 2022  

    Door: Pré Wonen 

 

Het gaat om voorlopige plannen en een planning.  

De afbeeldingen zijn voorlopige schetsen van hoe het kan  

worden. In de uitwerking kunnen nog zaken wijzigen.  

Voor informatie over  

een bezonningsstudie  

verwijzen wij u naar  

www.KPmijnstek.nl. 



Sloop en nieuwbouw - Bremmersstraat 
Informatie- 

bijeenkomsten 

 
 

 

 

 

Huidige plannen: 

 

We willen de flats met 36 appartementen aan de Bremmerstraat 

slopen, omdat het gebouw bouwtechnisch slecht is.  

 

+   De nieuwbouw krijgt een extra laag zodat we hier meer sociale 

     huurwoningen kunnen bouwen.  

 

+   Idee is om het gebouw op straatniveau te voorzien van  

     4 kamer-maisonnettewoningen geschikt voor gezinnen. De  

     woningen krijgen een eigen woningentree aan de  

     Westerlaan en een achtertuin aan de kant van de  

     Bremmerstraat.   

 

    Geplande start nieuwbouw : 2025  

    Door: Pré Wonen 

 

Het gaat om voorlopige plannen en een planning.  

De afbeeldingen zijn voorlopige schetsen van hoe het kan  

worden. In de uitwerking kunnen nog zaken wijzigen.  

 

 



Grote Houtweg (locatie Zevensprong) 
Informatie- 

bijeenkomsten 

 

+   Op de plaats waar vroeger basisschool De Zevensprong  

     stond, is nieuwbouw bedacht voor de ViVa! Zorggroep.  

 

+   We willen een woonzorg-locatie bouwen. De locatie krijgt  

     80 zorgappartementen voor dementerende bewoners die nu  

     in Huis ter Wijck wonen. 

 

Geplande start nieuwbouw : 2022  

Door: Pré Wonen 

 

Het gaat om voorlopige plannen en een planning.  

De afbeeldingen zijn voorlopige schetsen van hoe het kan  

worden. In de uitwerking kunnen nog zaken wijzigen.  



Renovatie - Indische buurt  
Informatie- 

bijeenkomsten 

 

De 156 appartementen in zes portiekflats aan de Celebesstraat,  

Laan van Kanaän, Javastraat, Sumatrastraat, Schuurmanstraat en 

Borneostraat, ook wel Indische buurt genoemd, willen we renoveren 

 

Waarom kiest Pre Wonen voor renoveren? 

 

+   De portiekflats hebben een uitgesproken architectuur, dus deze  

     behouden we graag. Daarnaast is er veel groen en een ligging op  

     het zuiden.  

 

+   We willen woningen met een relatief lagere huur en met  

     meerdere slaapkamers behouden in de buurt. Financieel is dit  

     niet realiseerbaar door sloop/nieuwbouw.  

 

Wat houdt de renovatie in?  

Er is nog nader onderzoek nodig naar de inhoud van de renovatie.  

De daken hebben in ieder geval onderhoud nodig. We gaan ook 

onderzoeken of we de woningen beter kunnen isoleren. Een en  

ander kan ertoe leiden dat de bewoners tijdelijk hun woning  

uit moeten tijdens de renovatie. Dit is nog niet zeker. 

 

Geplande start renovatie : eind 2021 

Door: Pré Wonen 

 



Renovatie - Indische buurt 

de bewoners  
Informatie- 

bijeenkomsten 

Wat betekent renovatie voor bewoners? 

•  We gaan de komende periode onderzoeken wat we gaan doen.  

 Dat is nu nog niet precies duidelijk.  

•  Als de werkzaamheden duidelijk zijn weten we of bewoners tijdens    

 de werkzaamheden in hun woning kunnen blijven. 

•  Als bewoners niet in de woning kunnen blijven regelt Pré Wonen  

  tijdelijke woonruimte en vergoeding voor de verhuizing.  

•   Iedereen krijgt voor de start van de werkzaamheden een  

  informatieboekje met een duidelijk overzicht wat we gaan doen  

  en welke voorzieningen er zijn.  

 

Bewonerscommissie 

Er is een bewonerscommissie opgericht. De bewonerscommissie 

wordt betrokken bij de uitwerking van de plannen.  

 

Hoe informeren we de bewoners? 

We gaan regelmatig nieuwsbrieven rondsturen.  

Binnenkort starten we met een spreekuur in de wijk. 

 



Openbare ruimte   

Kuenenplein & Hilbersplein  
Informatie- 

bijeenkomsten 

+   Het Kuenenplein is dé centrale plek in de buurt en willen we  

     vernieuwen als de woningen tussen het Hilbersplein en  

     Kuenenplein klaar zijn. Een aantal dingen moeten er komen, zoals  

     een buurtspeeltuin voor (kleine en grote) kinderen. En: extra  

     bomen en ander groen om hittestress in de zomer te verminderen. 

   

+   We willen het plein groen houden met extra bomen waar mogelijk.  

     Zo wordt het meer een klein parkje. Gezonde bomen worden in 

     de gemeente in principe niet gekapt. 

 

+   Hoe dit eruit komt te zien en wat de verdere mogelijkheden zijn  

     bespreken we graag met de buurt.  

 

+   Het gaat verder om de openbare ruimte rondom de nieuwbouw- 

     projecten. De groene ruimtes van de Indische Buurt worden  

     ook opgeknapt als onderdeel van de renovatie.  

 

Parkeren 

+   Parkeren weegt de gemeente altijd mee in de planuitwerking en bij  

     de aanvraag voor de individuele bouwvergunningen.  

 

Door: gemeente Beverwijk 



Verhuismogelijkheden en 

begeleiding bij sloop van de 

woning  

Verhuismogelijkheden bij sloop: 
 

Een andere huurwoning zoeken met urgentie via  

mijnwoonservice.nl  

• Uw urgentie geldt voor de gemeente Beverwijk;  

• U heeft anderhalf jaar de tijd om met urgentie op zoek te gaan 

naar een andere woning;  

• We leggen dit verder uit tijdens het huisbezoek. 

 

Verhuizen naar een nieuwbouwwoning van Pré Wonen binnen 

de Kuenenpleinbuurt én Plantagebuurt:  

• Het gaat hier om nieuwbouwwoningen die we opleveren voordat 

we uw huidige woning slopen. U verhuist rechtstreeks naar de 

nieuwbouwwoning.  

• Bewoners waarvan we de woning het eerst slopen, krijgen als 

eerste een aanbod.  

• De nieuwe woning moet wel passend zijn bij uw inkomen en 

huishoudgrootte. De mogelijkheden bespreken we tijdens het 

huisbezoek.   

 

Terugkeren naar een nieuwbouwwoning die we bouwen op de 

locatie waar u nu woont. Dit is niet altijd mogelijk. 

• Terugkeren naar deze nieuwbouw betekent dat u niet  

rechtstreeks kunt verhuizen en een periode in een wisselwoning 

woont.  

• Het betekent ook 2x verhuizen. De nieuwe woning moet in ieder 

geval passend zijn bij uw inkomen en huishoudgrootte. Of  

terugverhuizen mogelijk is werken we per fase verder uit.  

 

Zelf iets anders vinden  

Bijvoorbeeld door samenwonen, een huis kopen of een woning 

huren buiten Beverwijk.  

    

 

Inkomenseisen 

Houdt u er rekening mee dat u bij toewijzing moet voldoen aan de 

inkomenseisen. Voor sociale huurwoningen is een maximale inko-

menseis gesteld. Deze is € 39.055,- (prijspeil 2020). Daar moeten 

wij ons volgens de wet aan houden. Heeft u een hoger inkomen? 

Dan gaan we in overleg met u op zoek naar een passende  

woning.  

Stappenplan bij sloop van uw woning 

 
 Stap 1 - informatie sloop 

U ontving van ons een informatiefolder en brief  

 

 Stap 2 - wij bellen u 

Wij beantwoorden uw vragen en geven 

meer informatie. Heeft u daarna behoefte 

aan een persoonlijk gesprek? Dan kunnen wij 

dit regelen binnen de Corona-richtlijnen van de 

RIVM.  
 

 
  
Stap 3  -  sociaal project plan 
Wij nemen met een groep bewoners het  

algemeen Sociaal Plan door. We maken 

dan ook samen afspraken voor het sociaal  

projectplan voor uw wooncomplex.  

Stap 4  - huisbezoek 

Na het vaststellen van het sociaal plan 
komt onze consulent bij u op huisbezoek. 

Samen kijken we naar uw persoonlijke situatie en 
wensen.  

Stap 5 - zoeken nieuwe woning 

Wanneer u bij het huisbezoek aangeeft via 

de urgentie te willen verhuizen naar een  

andere woning in Beverwijk, dan is het belangrijk 

om zelf actief een woning te zoeken. Dit kan via  

mijnwoonservice.nl. Heeft u interesse in de 

nieuwbouw, dan kan de consulent u toelicht hoe 

dat verder gaat.  

Stap 6 - nieuwe woning gevonden 

Heeft u een nieuwe woning gevonden, dan 

zegt u de huur van de oude woning op bij 

Pré Wonen. Na de opzegging krijgt u een deel van 

de verhuiskostenvergoeding. U maakt afspraken 

met Pre Wonen hoe u de woning achterlaat. En 

voor het inleveren van de sleutels.  

Stap 7 - verhuizing/sleutelinname 

U levert de sleutels van uw huidige  

woning in bij Pré Wonen. Na de  

eindinspectie ontvangt u het tweede deel van 

de verhuiskostenvergoeding. U schrijft zich zo 

snel mogelijk in op het nieuwe woonadres. Dat 

is vooral belangrijk als u huurtoeslag ontvangt. 

Uw oude woning verhuren wij tijdelijk tot de 

sloopdatum. Dit doen wij om de leefbaarheid in 

uw buurt tijdens de vernieuwing goed te  

houden.  



Meedenken over uitwerking  

van de plannen voor úw eigen 

wooncomplex 

Wanneer we woningen gaan renoveren of slopen maken we vooraf een 

sociaal plan met een vertegenwoordiging vanuit de bewoners.  

In het Sociaal Plan leggen we vast welke rechten bewoners hebben. Zo 

weet u waar u aan toe bent.  

    

 Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

•    verhuiskostenvergoeding; 

•    mogelijkheden doorschuiven naar nieuwbouw in de wijk; 

•    ondersteuning tijdens de renovatie van uw huis. 

  

•  

Wilt u meepraten over de plannen voor 

uw eigen complex en woning? Fijn! 

Vul uw gegevens in op de lijst  



Verkoop van huurwoningen Informatie- 

bijeenkomsten 

 

+   Het plan is dat Pré Wonen een deel verkoopt van de   

      eengezinswoningen aan de: 

      - Soetemanstraat en omgeving 

      - Wilgenhoflaan en omgeving 

      - een deel van de portieketagewoningen aan Wijk aan Duinerweg 

 

+   Het gaat om woningen waarvan de huurder vertrekt.  

 

Deze woningen zijn al verkocht 

 

Deze woningen willen we op termijn verkopen  



Hoe houden we  

de buurt op de hoogte? 

Informatie- 

bijeenkomsten 

Als uw woning wordt gerenoveerd: 

 
•  vast contactpersoon 

•  begeleiding en hulp bij renovatie  

•  huisbezoeken  

•  spreekuur op Bergerslaan  

 

We houden de buurt op de hoogte via: 
 

•   de website: www.kpmijnstek.nl. Deze wordt regelmatig vernieuwd. 

•   nieuwsbrieven in de brievenbus 

•   spreekuren in de wijk (binnenkort op Bergerslaan 3A) 

•   gemeente: officiële bekendmakingen over vergunningen via de    
  website van de gemeente en de pagina Gemeentenieuws in  
  De Beverwijker. 

 

 

Als uw woning wordt gesloopt: 

 
•   vast contactpersoon 

•   begeleiding en hulp bij verhuisproces 

•   huisbezoeken  

•   spreekuur op Bergerslaan  

 

 

Bergerslaan 3A 



Leefbaarheid in uw buurt  

Informatie- 

bijeenkomsten 

 

We werken aan de leefbaarheid door: 

 

•   nauw samen te werken met  het sociaal wijkteam, de politie en zorg- en  

  welzijnsinstellingen; 

 

•   te letten op de veiligheid en leefbaarheid, ook in de periode voor sloop en  

  renovatie;  

 

•   panden voor de sloop niet leeg te laten staan, maar hier tijdelijke bewoners te  

  huisvesten, bijvoorbeeld studenten uit de omgeving; 

 

•   de bevolkingssamenstelling meer te mixen door meer vrije sector woningen en  

  koopwoningen in de buurt toe te voegen. 

 

Heeft u wensen of ideeën  

om de leefbaarheid in de 

Kuenenpleinbuurt  

te verbeteren?  

We horen het graag!   

 

U kunt ze opschrijven  

op het vel op de tafel 
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