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Dit is de derde nieuwsbrief over de renovatie en de vervangende nieuwbouw van de
woningen aan de Elink Sterkstraat/Berghuisstraat in Beverwijk. We noemen het in deze 
nieuwsbrief ook wel ‘het project’. In deze nieuwsbrief informeert het projectteam u over 
de vorderingen van het project en over de klankbordgroep die op donderdag 15 
september bijeen kwam. Leest u mee? 
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KLANKBORDGROEP UITGEBREID 
MET OMWONENDEN 
In augustus hebben we de bewoners van de Wilgenhofflat, de Oostertuinen, de 
Galgenweg, de Heilige Hard School en de particuliere woningeigenaren in de 
Berghuisstraat gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Er zijn meerdere 
bewoners van de Berghuisstraat en de Oostertuinen die hierop hebben gereageerd. Zij 
nemen deel aan de klankbordgroep en denken mee met het projectteam over de 
verdere invulling van hert plan. Verderop in de nieuwsbrief staan de leden vermeld en 
waar zij wonen. U kunt niet alleen vragen aan Woonopmaat stellen (Bas en Kelsey) 
maar ook aan de overige leden. Welkom! 
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LEDEN KLANKBORDGROEP

Dit najaar starten we het ontwerpproces op. Dit doen we met behulp van Richard Co-
lombijn. Hij is stedenbouwkundige en landschapsarchitect van het bureau ROGG. Een 
stedenbouwkundige doet onderzoek naar de wensen en mogelijke ontwikkelingen voor 
het project en brengt alle belangen bij elkaar. Belangen van bewoners, de gemeente en 
Woonopmaat. Deze belangen/ ideeën voegt hij samen tot 1 plan. Dit stedenbouwkundig 
plan gaat hij uitbeelden in een maquette en schetsen. Wij verwachten hier minimaal een 
jaar voor nodig te hebben. 

WAAR STAAN WE NU, HOE GAAN WE VERDER? 

De klankbordgroep bestaat uit 15 bewoners, omwonenden, leden van het Huurdersplatform, het Sociaal Team en medewerkers van 
Woonopmaat. De bewoners die deelnemen, vertegenwoordigen alle bewoners in het complex.  

Graag stellen wij de bewoners aan u voor: 

Mevrouw Jansen                               Berghuisstraat           1 
Heer Swart                                         Berghuisstraat          16 
Mevrouw Van Cranenburgh             Berghuisstraat          38 A 
Heer Vertelman                                 Berghuisstraat          41 
Heer Kramer                                      Berghuisstraat          42 
Mevrouw van der Vlies                      Elink Sterkstraat      15 
Heer Lenaers                                     Elink Sterkstraat       23 
Mevrouw Castricum (Sandra)          Elink Sterkstraat       53 
Mevrouw Feenstra                             Elink Sterkstraat       57 
Heer Vd Aar                                        Elink Sterkstraat       41 

Omwonenden en particuliere eigenaren:
 
Dana Hogervorst                    Berghuisstraat           33 
Sanne van der Valk                Berghuisstraat           25 
Ron Nome                               Oostertuinen               31 
Johan Brand                           Oostertuinen               29 
Jeanette Ivens                        Berghuisstraat            27 

 

Huurdersplatform  

Mevr. A. Leeuw  
Mevr. I. Lugas  

Sociaal Team 
Hans Bruin (tevens vertegenwoordiging voor omliggende organisaties) 

De medewerkers van Woonopmaat staan verder in de nieuwsbrief genoemd

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE NAAM VOOR HET 
PROJECT 
We willen het project een naam geven. Dit is o.a. makkelijk in de 
communicatie. Heeft u een idee? Geef dat dan per mail door voor 
20 oktober. Dit kan via bewonersbegeleider@woonopmaat.nl. 
Wellicht kiezen we op de volgende klankbordgroep uw inzending! 

Nieuwsbrief oktober Elinksterktstraat.indd   2Nieuwsbrief oktober Elinksterktstraat.indd   2 6-10-2022   13:05:146-10-2022   13:05:14



WIE IS WIE?

Bas de Jong
bewonersbegeleider
0251-256010/
06-14016287

Fran, Bas en Kelsey zijn ook te bereiken via e-mail: bewonersbegeleider@woonopmaat.nl.

Benny Duimel
projectleider

Kelsey Paleari
bewonersbegeleider
0251-256010/
06-13841259

VRAGEN?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het project? Neem dan contact op met Bas de 
Jong of Kelsey Paleari via een e-mail naar bewonersbegeleider@woonopmaat.nl.

Vorig jaar is er een WhatsApp groep aangemaakt. Via deze groep sturen wij informatie over de toekomstige 
werkzaamheden aan het Euratomplein. Zo hebben we bijvoorbeeld via Whats App nog een herinnering ver-
stuurd dat het warm water niet beschikbaar was. Alleen Woonopmaat kan berichten sturen aan de bewo-
ners, bewoners kunnen dus niet zelf berichten in de groep plaatsen. Hiermee voorkomen we dat de groep 
als forum wordt gebruikt en dat de informatie minder aandacht krijgt. Wilt u ook informatie ontvangen via 
WhatsApp? 

Stuur dan een bericht naar Kelsey Paleari of Bas de Jong om aan de groep te worden toegevoegd. 
De telefoonnummers vindt u onderaan deze nieuwsbrief. 

BERICHTEN VIA WHATSAPP

Bas en Kelsey zijn ook te bereiken via e-mail: bewonersbegeleider@woonopmaat.nl
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