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Informatiebulletin 5  
Toekomstplan Blaricum Oude Dorp  

In dit informatiebulletin, een vervolg op de nieuwsbrief van februari 2021, leest u over de 

keukentafelgesprekken die wij hebben gevoerd met de bewoners. Ook informeren wij u over de 

gewijzigde planrichting zonder appartementengebouw aan de Verbindingsweg. 

Keukentafelgesprekken  

Met alle huurders zijn individueel gesprekken gevoerd over hun woonwensen. Het waren prettige gesprekken waarin huurders 

een toelichting kregen op het sociaal plan en huurders hun eigen persoonlijke situatie verder hebben toegelicht. De meesten 

vonden het best lastig om nu al over de toekomst na te denken. De keuze maken om wel of niet terug te keren, hangt voor 

velen sterk af van wat er door de Alliantie wordt gebouwd. 

 

Huurders die dat wilden, zijn ingeschreven bij WoningNet en voor hen is urgentie geactiveerd. De meeste bewoners zijn 

gehecht aan hun woonomgeving en willen daarom het liefste terugkeren naar de oude woning of de plek waar zij nu wonen. 

Een aantal bewoners sprak de voorkeur uit voor een woning buiten Blaricum en een bewoner is ondertussen al verhuisd.  

Uitgangspunten zijn niet gewijzigd  
 

De uitgangspunten voor het toekomstplan zijn gebaseerd 

op de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 

(2017) en het woonwensenonderzoek huurders (2018). 

  

Om te zorgen voor meer beschikbare sociale 

huurwoningen in Blaricum worden 7 woningen toegevoegd 

op de 4 locaties met seniorenwoningen in het Oude Dorp:  

 

1. Aantrekkelijke woningen voor senioren en/of mensen 

met een fysiek beperking, 0-treden woningen met alle 

voorzieningen op de begane grond: 

a. voor de zittende huurders  

(huurders  met een gewone huurovereenkomst) 

b. voor huurders (55+) die een eengezinswoning in 

de sociale huur achterlaten (voorkeur Oude Dorp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Woningen voor een- en twee persoonshuishoudens 

met de badkamer en 2 slaapkamers op de eerste 

verdieping: 

a. voor de zittende huurders  

b. actieve senioren 

c. voor starters/kleine huishoudens 

 

Schetsontwerp: wijziging denkrichting toekomstplan 

 

De belangrijkste wijziging in de denkrichting is dat er 7 woningen bijkomen zonder appartementengebouw op de 

Verbindingsweg. Alle woningen worden 1 laag met kap. Hiervoor is op drie locaties sloop/nieuwbouw nodig en 1 locatie blijft 

(ver)nieuwbouw. De nieuwbouw komt zoveel mogelijk op de bestaande bouwvlakken.  

 

Schetsontwerp 

Er ligt nog geen gedetailleerd en uitgewerkt plan. Het is een schetsontwerp. De impressies laten zien wat mogelijk is per 

locatie. Nadat bewoners, raadsleden en omwonenden zijn geïnformeerd over het schetsontwerp (en eventuele aanpassingen) 

en er voldoende draagvlak voor is gaan we verder met het ontwerp. Hierbij wordt een aannemer geselecteerd om het plan in 

bouwteam verder uit te werken. De bewonerscommissie en omwonenden worden hierbij betrokken en gevraagd om hun 

inbreng. Daarnaast worden dan de benodigde procedures, bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure, in gang gezet. 
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Twee woningtypes 

 

Type 1: 0-treden woningen: woonkamer, slaapkamer, keuken en toilet op de begane grond 

 Voorbeeld plattegrond 0-tredenwoning   

Type 2: Compacte eengezinswoningen: 2 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping 

Voorbeeld plattegrond compacte eengezinswoning 

 

 

Nieuwbouw op drie locaties 

 

Verbindingsweg nieuwe situatie  

* 8 nul-tredenwoningen 

 

 

 
 

 

 

 

Meentweg, St Josephweg, Polweg nieuwe situatie 

* 6 nul-tredenwoningen 

* 6 compacte eengezinswoningen 
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Ludenweg nieuwe situatie 

* 3 nul-tredenwoningen 

* 8 compacte eengezinswoningen 

 

 
Bewonerscommissie De Verbinding 
 

Op 14 april is de bewonerscommissie geïnformeerd 

over de wijziging in de denkrichting voor het 

toekomstplan zoals beschreven in dit informatie-

bulletin. De bewonerscommissie heeft de Alliantie per 

brief laten weten dat zij bezwaar heeft tegen het 

schetsontwerp i.v.m. de woningoppervlakte van met 

name de compacte eengezinswoningen. Deze 

woningen worden in het voorgelegde schetsontwerp 

kleiner dan de huidige woningen. De bewoners-

commissie is uitgenodigd voor een vervolggesprek 

hierover.  

 

Op 26 mei is er een digitale informatiebijeenkomst voor 

raadsleden en worden zij geïnformeerd over het 

schetsontwerp. Nadat iedereen geïnformeerd is  en er 

voldoende draagvlak is voor het schetsontwerp dan 

wordt het plan verder uitgewerkt en worden 

belanghebbenden betrokken. De bewonerscommissie 

wordt ook betrokken bij de uitwerking en heeft 

gekwalificeerd adviesrecht. 

 

 
Overzicht Woningtypes per locatie 

 

Op één locatie (ver)nieuwbouw  

Hazeleger en Oude Renbaan  

 

Dakopbouw en nieuwe plattegrond:  

badkamer en slapen op de 1e verdieping  

* 6 compacte eengezinswoningen 

 

 

 

 

 

 

Vragen? 

Als u vragen heeft over het toekomstplan, uw inschrijving 

bij WoningNet of anders, neemt u dan telefonisch of per 

email contact op met de bewonersbegeleider van de 

Alliantie.  

 

Marylou Nieuwenhuijzen       

T: 06 150 54 662  

E: mnieuwenhuijzen@de-alliantie.nl  

Bewonersbegeleider de Alliantie 

 

Voor reguliere huurderszaken of reparatieverzoeken zijn 

wij bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur, op 

telefoonnummer 088 00 232 00 

 

Via mijn.de-alliantie.nl regelt u veel woonzaken snel en 

eenvoudig zelf. Zoals de huur betalen, een huurspecificatie 

bekijken, de huur opzeggen of  contactgegevens wijzigen. 

 

 

 


