
In deze nieuwsbrief van gemeente Beverwijk, Pré Wonen en Woonopmaat leest u het laatste nieuws 
over de plannen voor de Kuenenpleinbuurt. U ontvangt iedere drie maanden een nieuwsbrief.  

augustus 2021 

ZOMERNIEUWS 

Na de zomer informatie over aangepaste bouwplannen   

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we regelmatig om tafel zitten met een klankbord-
groep van bewoners uit de wijk. Met deze groep bespreken we de plannen die vorig jaar 
bekend zijn gemaakt. Elk deelplan wordt nog een keer kritisch bekeken. Bouwen we de juiste 
woningen op de juiste plek? Of kan het misschien ook anders? We krijgen goede adviezen van 
de klankbordgroep. Met die adviezen kijken we of de plannen beter kunnen maken.    
 

Na de zomerperiode verwachten we de aangepaste plannen aan de buurt te presenteren.  
Een belangrijk moment want daarna kunnen we de deelprojecten verder gaan uitwerken.   

De plannen gaan over de hoofdlijnen: wat bouwen we waar.  
Dat ligt straks in grote lijnen vast.  
 

De volgende stap is de verdere uitwerking. Dat doen we per deelproject. We kijken  
bijvoorbeeld hoe een gebouw er precies komt uit te zien. En hoe de omgeving rond een ge-
bouw wordt ingericht. Die uitwerking doen we in overleg met de huidige bewoners of als het 
gaat om nieuwbouw met omwonenden. Zij krijgen een uitnodiging om mee te denken.  
Ook de klankbordgroep blijft aan tafel. Op die manier zorgen we ervoor dat de buurt tijdens 
het hele proces betrokken blijft.  

Hebben bewoners daarna nog inspraak?   



 

Woonopmaat is eigenaar geworden van 
het perceel Grebbestraat 27 met de 
school de Wilgenroos en aanhorighe-
den.  
 

Binnenkort start de sloop van de  
Wilgenroos. Daarna volgt archeologisch 
onderzoek en wordt de grond bouwrijp 
gemaakt.  
 

De verwachting is dat we in oktober 
2021 met de bouw starten.  

Wat gebeurt er in de wijk? 

In elke nieuwsbrief praten we u bij over een aantal van de projecten in de wijk. Deze keer geven 
we een update over de Grebbestraat en de Indische Buurt. Daarnaast stelt het sociaal wijkteam 
zich voor. En we hebben aandacht voor de kinderen in de wijk met StreetRuleZ.  

 

 

 

De bewoners uit de Indische Buurt hebben afgelopen maand een brief ontvangen met de 
laatste informatie en een planning tot aan de start van de renovatie. De start staat nu ge-
pland voor half 2023. Dat klinkt ver weg, maar er moet in de tussentijd nog een hoop  
gebeuren. Hieronder ziet u de globale planning.   

Renovatie Indische buurt 

Hoek Grebbestraat / Laan van Kanaän:  
nieuwbouw appartementen voor (jonge) mensen met een beperking  

Indische Buurt: globale planning  Welke periode 

(houd er rekening mee dat dit altijd kan wijzigen) 

Huisbezoeken en oprichten projectcommissie (groep bewoners) Vanaf nu tot eind oktober 2021 

Uitwerken globale plan met aannemer en projectcommissie  Oktober 2021—december 2021 

Uitgangspunten renovatie bekend Januari 2022 

Verder uitwerken plannen Tot ongeveer november 2022 

Bespreken definitieve plannen met individuele bewoners  December 2022 

Voorbereiden uitvoering  Tot juli 2023 

Uitvoering werkzaamheden  Juli 2023—December 2024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“U kent het Sociaal team Beverwijk waarschijnlijk als organisatie die helpt met het  
oplossen van problemen of het beantwoorden van vragen. We zien onszelf graag als de  
voordeur van de hulpverlening. Samen met u bekijken we welke ondersteuning nodig is. 
Onze hulp is gratis. Zo mogelijk komen we bij u thuis op bezoek.  
 

Door samenwerking met verschillende organisaties, kunnen we u goed ondersteunen.  
Het Sociaal team bestaat uit medewerkers van Socius Maatschappelijk Dienstverleners, 
MEE & De Wering, ViVa! Zorgroep, Gemeente Beverwijk en Stichting Welzijn Beverwijk. 
Daarnaast werkt het Sociaal team nauw samen met allerlei andere organisaties. 
 

Ondersteuning op meer dan één manier 
We leveren ook graag een bijdrage aan het verbeteren van uw buurt en uw straat. We 
denken en helpen graag mee om uw idee uit te werken om samen met u de buurt (nog) 
leuker en leefbaarder te maken. Samen met onder andere Pré Wonen, Woonopmaat en 
de gemeente, maar vooral samen met u, de buurtbewoners, willen we werken aan een 
verbetering van uw straat/buurt. Vanaf dit najaar willen we hier samen met u extra  
aandacht aan geven. In een volgende nieuwsbrief leest u  hier meer informatie over. 
 

Meer informatie over het Sociaal team of kunnen we u helpen? 

Wilt u meer informatie over het Sociaal team of kunnen we u ergens bij helpen? 

In de Kuenenpleinbuurt werken de teamleden: Willy van Eerden, Antina Schinkel, Margriet 
Molenaar en Hans Bruin. Uitvalsbasis is Buurthuis Wijk aan Duin.” U bereikt ons via  
telefoonnummer 06 11 035 327 of via info@sociaalteambeverwijk.nl 

Vakantiespelen 
Kuenenpleinbuurt 
 

De hele zomervakantie staat 
De Evenementenmakelaar 
weer op het Kuenenplein met  
activiteiten voor kinderen van 

4 tot 14 jaar. Op het programma: voetbal, basketbal,  
hockey, tennis, boogschieten en allerlei andere spelletjes.  

 

Waar en wanneer? 

Op donderdag van 10.30 - 12.30 uur op het Kuenenplein 
(met een zomers drankje voor de deelnemers). 

Op vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur op het Cruijffcourt. 

mailto:info@sociaalteambeverwijk.nl


Planning  
Hieronder ziet u de laatste planning. Op dit moment bekijken we de plannen voor een aantal projecten opnieuw. 
Dat kan betekenen dat er ook iets wijzigt in de planning. Houd daar dus alstublieft altijd rekening mee. In elke 
nieuwsbrief publiceren we een nieuwe planning met de laatste informatie. 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is samengesteld door gemeente  
Beverwijk, Pré Wonen en Woonopmaat 
  

E-mail:  kp@prewonen.nl 
Website:  www.KPmijnstek.nl  
Facebook:  www.facebook.com/KPmijnstek 

Disclaimer: er is zorg besteed aan correcte en  
complete informatie in deze nieuwsbrief. Aan de inhoud 
van de nieuwsbrief  kunt u geen rechten ontlenen.  

Contact  
 

Vragen aan de Klankbordgroep    contact@kbgkuenenplein.nl 
 

Vragen aan gemeente over de plannen  Patrick van Son, projectleider gemeente 

        T: 0251 256430 | M: patrickvanson@beverwijk.nl  
 

Vragen aan Pré Wonen over de plannen  Helma Meuldijk, projectcoördinator sociaal 
        T: 06 50 05 08 68 | M: helmameuldijk@prewonen.nl 
 

Vragen aan Woonopmaat over de plannen  Peter van Raamsdonk, projectleider 
        T 0251 25 60 10 | M: grebbestraat@woonopmaat.nl 
  
Vragen over schoon, heel, veilig in uw buurt  Katinka Groenheiden, Pré Wonen 

        T: 088 77 00 000 

 

Voor het laatste nieuws     www.kpmijnstek.nl  
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This newsletter contains information  
about plans for your neighbourhood.  

For translation, please ask someone to help you; a family 
member or perhaps one of your neighbours. 

mailto:mail@prewonen.nl
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