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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 - 16.30 in buurtcentrum Wijk aan Duin. 

Donderdag 7 december: verkoopmanifestatie Fase 3b De Lariks 
huurders hebben voorrang 

 

Aannemer Lokhorst Bouw en Ontwikkeling wil in het tweede kwartaal van 2018  starten met de bouw van 34  

(22 + 12) woningen De woningen zijn ongeveer gelijk aan de woningen in fase 3A.  

 

Een impressie van De Lariks in het kort: 

 + Nul-op-de-meter woningen  

 + 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/.  

 

Verkoopmanifestatie: donderdag 7 december van 17.00 - 21.00 uur  
Kantoor Lokhorst Bouw en Ontwikkeling, Leeghwaterweg 1, 1951 NA Velsen-Noord 
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Vernieuwing Plantagebuurt  
In deze nieuwsbrief leest u als bewoner/omwonende de laatste informatie over de vernieuwing van de buurt.  Belangrijke data: 

28 november:  inloopavond over de komende sloop van fase 3B  en 4. Op 7 december houdt aannemer Lokhorst Bouw en 

Ontwikkeling een verkoopmanifestatie  voor de 34 koopwoningen in fase 3B, De Lariks (zie ook pagina 4), 

Nr. 7 -  17 november 2017 

Eindelijk was het zover: op 10, 13 en 15 november zijn 22 gloednieuwe, ruime woningen  

opgeleverd aan de nieuwe huurders!  Allemaal terugkeerders die van een portieketage-

woning nu verhuizen naar een fijne eengezinswoning. Aannemer Lokhorst  Bouw en  

Ontwikkeling bouwde twee woningtypes:  

- 11x type ‘Groen’ aan het Olmenplein. Dit wordt later het Lariksplantsoen.   
- 11x type ‘Straat’  aan de nieuwe Sleedoornstraat (voorheen een gedeelte van de Eiken- 

  straat).  

 

Zo tekende Carola Elst  op 13 november het huurcontract voor een woning aan het Lariks-

plantsoen. Ze woonde 18 jaar in een portieketagewoning aan de Florastraat en is erg blij 

met deze eengezinswoning. Ze gaat er wonen met haar zoon Ben (19). Het is voor haar fijn  

om in de wijk te blijven wonen; dicht bij haar moeder en zussen. En natuurlijk winkelcentrum 

Plantage!  

 

 

 

Fase 3A - ‘De Sleedoorn’: 22 huurders blij met nieuwe woning! 

NIEUWS 

 

 

 

 

 

Carola Elst samen met  

verhuurmakelaar Angelique 

mailto:mail@prewonen.nl
https://persoonlijk.prewonen.nl/Person.aspx?accountname=PREWONEN%5Cgdb
https://persoonlijk.prewonen.nl/Person.aspx?accountname=PREWONEN%5Cjhui
http://www.KPmijnstek
http://www.facebook.com/KPmijnstek
http://www.facebook.com/KPmijnstek
http://www.kpmijnstek.nl/projecten/delariks/


Plaatsen extra afvalcontainers 
 
 
Eind november moeten de resterende tijdelijke bewoners in fase 4 zijn verhuisd. Half december moeten alle  

huurders van fase 3b naar een andere woning 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. 

     

Fase 4: 

20 november plaatsing container aan de: Beukenstraat, Essenstraat en 

Pieter Verhagenlaan. De containers gaan na 30 november weg. Er komt  

alleen begin januari 2018 nog één container in de Essenstraat voor de 

laatste paar bewoners. De portieken waar vanaf 30 november niemand 

meer woont laten wij dichtmaken.   

Fase 3b: 

Rond 27 november komen er voor de verhuizende huurders containers  

bij de Florastraat en Olmenstraat. Deze blijven staan tot 15 december.

  

Alle containers hebben een cijferslot. Alleen de  
verhuizende bewoners krijgen de code.  

          
 
Gaat u verhuizen? U kunt ook HVC bellen voor het GRATIS ophalen van grof vuil of  
het GRATIS huren van een aanhanger 
 

Contact   : neem contact op met HVC om uw grof vuil gratis te laten ophalen. Bel voor een  

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

 
Gratis aanhanger : sinds 1 september kunt u als inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen gratis  

      een aanhanger lenen om grof afval naar het afvalbrengstation in Velsen of Beverwijk  

      te brengen. Kijk hiervoor ook op www.hvcgroep.nl 

 

App   : HVC heeft ook 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. 

 

Kringloopwinkel : u kunt natuurlijk ook zelf spullen naar het afvalbrengstation of naar een kringloop- 

      winkel. Dat kost u niets en iemand anders is er blij mee!  
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  Toelichting sloop door firma Roy van Berkel B.V. 

  Alleen voor omwonenden fase 3B en 4 

 

  Dinsdag 28 november 2017, 19.30  - 20.30 uur  

  Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c 
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Fasering en planning 

Fase 2C, De Eik 

30 appartementen. Dit is een  

project van Hoorne Vastgoed. De 

bouw is eind september gestart. 

Fase 3B - De Lariks  

Start sloop flats aan de  

Olmen- en Florastraat en 

garages aan de Eikenlaan: 

januari/februari 2018  

 

Geplande start bouw:  

2e kwartaal 2018 

 

- 34 koopwoningen (22 + 12) 

Fase 4-De Dennen 

Start sloop flats aan de Beukenstraat- 

1-59, Essenstraat 2-60 en Pieter  

Verhagenlaan 2-60 (oostkant van de 

Dennenstraat): aansluitend op de sloop 

van fase 3B 

 

Geplande start bouw: medio 2018 

Na de bouw van Fase 4, slopen we de  

huidige flat aan de Pieter Verhagenlaan  

62-108. 

- 18 eengezinswoningen  

- 12 boven- en benedenwoningen  

Fase 5 - De Sparren 

De planning volgt na de bouw 

van Fase 4. 

 

 

 

- 49 appartementen 

- 8 boven- en benedenwoningen 

- 13 eengezinswoningen 
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In voorbereiding: 

Klaar! 

Fase 1, De Plataan  24 eengezinswoningen 

Fase 2A, De Populier  34 appartementen 

Fase 2B, De Cypressen  42 appartementen 

Fase 3A, De Sleedoorn  22 eengezinswoningen 

http://www.hvcgroep.nl

