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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 3, 4 en 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 

 

Heeft u vragen over leefbaarheid in uw buurt? 

Bel met Ward Sponselee, consulent Wijkbeheer  

Telefoon: 088 - 77 00 118 

 

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 - 17.30 in buurtcentrum Wijk aan Duin. 

Nieuws over Fase 3b De Lariks: 34 woningen te koop 

huurders hebben voorrang 

 

Begin volgend jaar wil aannemer Lokhorst Bouw en Ontwikkeling starten met de bouw van 34 (22 + 12)  

woningen De woningen zijn ongeveer gelijk aan de woningen in fase 3A.  

 

De Lariks in het kort: 

 

+ Verkoopprijs vanaf circa € 265.000,- V.O.N.  

+ 34 ruime eengezinswoningen met  

   3 verdiepingen en 3 slaapkamers 

+ Gebruikersoppervlakte tot 112m2 

+ 5,40m of 5,70m bij 8,75m 

+ Open keuken 

+ Vrij indeelbare zolderruimte 

+ Tuin, berging en parkeren op  

   eigen terrein 

 

Interesse in een koopwoning? 

Aannemer Lokhorst regelt de verkoop en verzorgt de bouw van de woningen. De rangorde bij de verkoop is  

als volgt: 

1. Huurders van Pré Wonen met een vast huurcontract in het plangebied (Sociaal Project Plan Plantage);  
2. Overige huurders van Pré Wonen én huurders van WOONopMAAT met een vast huurcontract;  
3. Overige geïnteresseerden. 
U kunt zich bij Lokhorst aanmelden als geïnteresseerde op: www.kpmijnstek.nl/projecten/delariks/.  
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Vernieuwing Plantagebuurt  
Via www.KPmijnstek.nl en https://www.facebook.com/kpmijnstek kunt u online alle activiteiten in uw buurt volgen. Of  

misschien heeft u contact met onze consulent projecten, bent u een omwonende of toekomstige bewoner van de nieuwbouw? 

In deze nieuwsbrief leest u de laatste informatie over de vernieuwing van de Plantagebuurt.  

Nr. 6 - 26 juni 2017 

De nieuwe bewoners van de eengezinswoningen van fase  3A , De Sleedoorn,  woonden op 12 mei de feestelijke eerste han-

deling bij van hun woning.  Twee huurders hielpen mee met het leggen van de eerste vloerplaat.  Waar eerst portieketagewo-

ningen stonden komen nu 22 eengezinswoningen met een sociale huur. Er komen 11 woningen Type ‘Groen’ en 11 woningen 
Type ’Straat’ (zie hierboven.) 
 

In april kregen de toekomstige bewoners informatie over hun nieuwe  

eengezinswoning. In de showroom in Velserbroek konden ze hun  

keuze maken voor onder andere de keuken, het toilet en de badkamer. 

Sommigen hadden hun keuze snel gemaakt. Anderen vonden het toch 

wel lastig om te kiezen. Welk aanrechtblad neem ik? Wat voor kleur 

front nemen we en welke greep? Gaan we voor luxe thermostaat-

kranen of nemen we een standaard mengkraan? Best spannend én  

ook leuk!  

Fase 3A, De Sleedoorn: de eerste vloerplaat is gelegd 
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De toekomstige bewoners hebben een mooi vooruitzicht, want  

zij gaan van een portiekflat naar een mooie, nieuwe eengezinswo-

ning. Er komen kleine en grotere gezinnen wonen en ook  

nieuwe gezinnen! Er zijn namelijk 2 stellen in blijde verwachting! 

Beide zijn ze begin oktober uitgerekend. Hoe leuk is dat? Een 

nieuwe start in een nieuwe woning. De verwachting is dat de  

aannemer de woningen in september oplevert. 

  

De laatste bewoners van Fase 3 en 4 verhuizen  
& samen ruimen we op  
 

 

   

 

 

 

 

 

Samen ruimen we op! 
Wij vragen u: > Haal uw eigendom of afval uit de algemene ruimtes  

   > Plaats fietsen alleen in de berging of fietsenstalling  

   > Pak samen met uw buren eens de bezem en ruim  

      lekker op  

 

Onze buurtbeheerder Joop Huisman is uw eerste aanspreekpunt. Als er  

spullen in de algemene ruimte achterhaalt hij wie de eigenaar is. Hij vraagt dan 

of u uw spullen opruimt. Hij zoekt samen met u naar oplossingen.  

Bel HVC voor GRATIS ophalen grof vuil 

Gaat u verhuizen? Neem contact op met HVC om uw grof vuil gratis  

te laten ophalen.            foto: HVC Groep)   

-  Bel voor een afspraak met 0800 - 0700 of meld dit via www.hvcgroep.nl (Kies: Grof afval).  

- Ook heeft HVC een handige app. Zo kunt u precies zien wanneer zij afval in uw straat ophalen. De app is  

  beschikbaar voor iOS en Android. U vindt de app in iTunes (iOS) en in Google Play (Android) door te zoeken op  

  HVC afval-app. 

U kunt natuurlijk ook zelf spullen naar het afvalbrengstation of naar een kringloopwinkel. Dat kost u niets en  

iemand anders is er blij mee!  

 

Oktober 2017: extra afvalcontainers 

Eind oktober 2017 moeten alle flats in fase 3b en 4 leeg zijn: Olmenstraat 2-48, Florastraat 7-53,  Beukenstraat 1

-59, Essenstraat 2-60, Pieter Verhagenlaan 2-60 en 3-13. Dit zijn in totaal 144 woningen. De allerlaatste huurders 

moeten dan zijn verhuisd. We treffen maatregelen om tijdens de verhuizingen de buurt zo leefbaar mogelijk te 

houden. Denkt u aan extra controles en het plaatsen van extra afvalcontainers. 

De verhuizingen zijn in volle gang. De  sloopdatum komt in 

zicht. Op  30 oktober 2017 moeten alle huurders van fase 3b 

en 4 naar een andere woning zijn verhuisd.  

 

 Er wachten nog enkele bewoners op een wisselwoning of 

een doorstroom-woning. Linda de Boer komt regelmatig bij  

deze bewoners  thuis om hen te begeleiden naar andere 

woonruimte.  
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Fasering en planning 

Fase 2A, De Populier 

Klaar! 

Fase 2B, De Cypressen 

Klaar!  Fase 2C, De Eik 

Dit is een project van Hoorne Vastgoed 

Fase 1,  

De Plantaan 

Klaar! 

Fase 3B De Lariks  

Geplande start bouw:  

begin 2018. 

- 22 koopwoningen  

- 12 koopwoningen 

Interesse? 

www.kpmijnstek.nl/

projecten/delariks/ 

Fase 3A  De Sleedoorn 

Start  bouw op 12 mei 2017.  

- 22 eengezinswoningen 

 

Geplande  opleverdatum is 

september 2017 

Fase 4* De Dennen 

2018 

eengezinswoningen  

en boven- en  

benedenwoningen  

Fase 5* De Sparren 

De planning volgt de 

bouw van Fase 4. 

Hier komen een  

appartementengebouw 

en eengezinswoningen 

*In fase 4 & 5 komen in totaal 101 nieuwe woningen 
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