Nieuwsbrief
over ontwikkelplan Kersenboogerd

Samen Hoorn
Kersenboogerd
verbeteren
Samen de plannen invullen
De gemeente Hoorn en woningcorporatie
Intermaris willen aan de slag in de wijk
Kersenboogerd. Woningen verduurzamen.
Openbare ruimten verfraaien. Veiligheid
vergroten en de bewoners weer buren laten
worden. We staan op het punt van beginnen.
Samen met u! In deze krant leest u hoe en
waarom.

Al een aantal jaar heeft de wijk Kersenboogerd
onze speciale aandacht. Er komen klachten over
overlast en steeds meer bewoners willen verhuizen.
Het imago van de buurt gaat achteruit. Hier moet
verandering in komen. Intermaris heeft al kleine
leefbaarheidsprojecten opgezet. In andere wijken
werkten die goed. Hier bleek het niet genoeg.
Alle doelen zijn helder en haalbaar

Wijklab
Heeft u vragen? Of goede ideeën?
Of wilt u actief met ons meedoen?
Loop dan eens binnen bij het Wijklab aan het Aagje
Dekenplein. Dit is elke dinsdag open van 13.00  - 16.00 uur.
Een afspraak maken is niet nodig. Mailen kan natuurlijk
ook: info@wijklabkersenboogerd.nl

Ondertussen zocht de gemeente ook naar verbetermogelijkheden. We besloten
de handen ineen te slaan. In december 2018 brachten wij het plan ‘Kansen voor
Kersenboogerd’ uit. Na twee jaar onderzoeken en voorbereiden zijn nu alle
doelen helder. We weten ook hoe we die kunnen halen. Sommige acties moeten
we alleen nog precies invullen.

Er samen weer een fijne wijk van maken
We gaan aan de slag! Woningen opknappen en verduurzamen, straten en
openbaar groen verfraaien, maatschappelijke projecten opstarten. Hierbij speelt
u als bewoner een belangrijke rol. U weet namelijk het beste wat de wijk nodig
heeft. We willen Kersenboogerd samen weer helemaal klaar voor de toekomst
maken. In deze krant staan de plannen tot nu toe. Wij wensen u veel leesplezier
en we kijken uit naar een goede samenwerking met u!

Met vriendelijke groet,
directeur Wonen & Vastgoed Intermaris

www.intermaris.nl

Bewonerscommissie:
Juist nu! Zie pagina 7
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Nu
De Kersenboogerd heeft prachtige plekken, waar mensen graag komen
en elkaar ontmoeten. Het centrumgebied van Kersenboogerd heeft

Oorspronkelijke ideeën alsnog tot leven wekken

woningen, winkels, scholen en sportvoorzieningen. Er is groen en een
treinstation. Het is heel compleet. Toch krijgen we de laatste jaren

Een reis door de tijd

steeds meer klachten over de leefbaarheid. Bijvoorbeeld over zwerfafval,

Vroeger

liggen er. Daar gaan we nu gebruik van maken.

De Kersenboogerd is gebouwd in de jaren ’80. In Nederland waren toen
veel extra huizen nodig. Deze nieuwe wijk moest woonruimte bieden aan
zo’n 20.000 mensen. Het ontwerp kreeg kleine, fijne buurtjes, kronkelige
straten en woonerven met besloten hofjes en binnentuinen. Mensen zouden
elkaar gemakkelijk ontmoeten. Met laagbouw en veel groen moest dit het
tegenovergestelde worden van de Bijlmermeer. Maar toen sloeg de crisis
toe. Economisch ging het slecht en de werkloosheid steeg sterk. Er werd
flink bezuinigd, ook in de Kersenboogerd. Hierdoor bleven veel hofjes
openbaar gebied. De binnentuinen kwamen er niet. En er kwamen meer
sociale huurwoningen dan de bedoeling was.

parkeren op plekken waar dat niet mag, donkere portieken en onveilige
binnentuinen. Dat is zonde. En ook onnodig, want er is goed nagedacht
over het ontwerp en over de woningen in het gebied. De mogelijkheden

2030
Over tien jaar is het centrumgebied van Kersenboogerd een nog fijnere
woonomgeving. Met leuke winkels, een mooi stationsgebied en groene
openbare ruimten. Mensen voelen zich veilig en thuis. De woningen
zijn flink opgeknapt. Ze zien er fris uit én ze zijn duurzaam gemaakt.
De verschillende buurtjes hebben een eigen karakter gekregen. Jong en
oud weet dat. De bewoners kiezen expres voor een woning die bij hen past.
De één met een grote achtertuin, de ander aan een fijn hof waar
omwonenden samen van genieten. De originele ideeën zijn alsnog tot
leven gekomen!

Van plan naar
uitvoering
‘Iedereen de beste toekomst bieden’
Een centrumgebied opknappen. Dat is een heel
mooie uitdaging, maar er komt ook veel bij kijken!
Woningen, welzijn, groen, winkels, veiligheid…
Allemaal voor een prettige wijk, nu en in de
toekomst. Waar begin je? En op welke manier?
Om alles zo goed mogelijk aan te pakken, werken
Intermaris en de gemeente Hoorn nauw samen.
Imelda Westerhof en Roos Langendijk praten
u bij.

Aanleg warmtenet
Een voorbeeld is de aanleg van het warmtenet. De Kersenboogerd is de eerste
wijk die deze schone warmte krijgt. We sluiten 1.858 woningen aan. Dat betekent
dat HVC de straten gaat openbreken. Ook moeten aannemers in de woningen
zijn. Voor de bewoners is het fijn als dan ook meteen andere acties worden
uitgevoerd. Daarom volgt Intermaris de werkvolgorde van HVC. Na de zomer

Imelda is programmamanager bij Intermaris. Roos is programmamanager bij

beginnen we bij de Pergola en de Patio met bewonersgesprekken.

de gemeente Hoorn. Samen vormen zij de motor achter het project. ‘Anderhalf
jaar geleden lag er een mooie toekomstvisie klaar: Kansen voor Kersenboogerd.

Onze krachten bundelen

Alleen was nog niet uitgedacht hoe we dat resultaat moesten bereiken. Imelda

Op deze manier worden zeven buurtjes na elkaar aangepakt. Hiervoor is vijf

en ik hebben ons op de uitvoering gestort. Samen met collega’s en partners

jaar uitgetrokken, met een mogelijkheid tot uitloop. Elk buurtje krijgt zijn eigen

hebben we al veel keuzes gemaakt. De plannen worden steeds helderder!’

uitstraling. Hierover gaan Intermaris en de gemeente graag in gesprek met
de bewoners. Roos: ‘En met de ondernemers. En met andere organisaties.

Zo efficiënt mogelijk werken

Zij weten het best wat hun woningen en woonomgeving nodig heeft.

De uitvoering gaat over vijf sporen (zie pagina 3). Hierbij zoeken we steeds naar

We moeten onze krachten bundelen. Alleen dan kunnen we iedereen de

de meest complete aanpak. ‘Waar het kan, willen we meerdere dingen in één

beste toekomst bieden.’

keer aanpakken’, vertelt Imelda. ‘Een voorbeeld: als we ergens gevels gaan
renoveren, proberen we daar ook meteen het groen op te knappen. Dit is een
hele klus, want je kunt ook niet alle bouwbedrijven tegelijk in een wijk hebben.
Maar zo versterkt alles elkaar wel. Dat maakt de kans op blijvend resultaat
groter. Bovendien hebben de bewoners dan minder overlast.’
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‘Waar mogelijk pakken we
meerdere dingen tegelijk aan,
buurt voor buurt’

Thema’s toekomstvisie
1

Het gaat goed met bewoners

2

Fijn samen wonen

3

Slim combineren

4

Aantrekkelijk winkel- en stationsgebied

5

Veilige en mooie openbare ruimte

6

Met elkaar

Uitgewerkt in 5 sporen

Hoe ziet het
centrumgebied
er straks uit?
Samen met de gemeente werken wij aan een
beeldkwaliteitsplan. We kijken hierin hoe de
woningen er straks aan de buitenkant uitzien.
Wat we doen met de portieken van de woningen.
Hoe we straten, groen en binnentuinen inrichten.
Met elkaar zorgen deze aanpassingen voor een
fijn en veilig centrumgebied.
Als alles goed is, kunnen wij in juni de eerste schetsen presenteren. Deze laten
zien hoe we de onprettige plekken in de wijk weer aantrekkelijk maken. Hoe we
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Aanleg warmtenet en inrichting
openbare ruimten

2

Meer evenwicht in verschillende woningen
o.a. karakter per buurtje, aanpakken portieken
en mogelijk toevoegen van woningen

3
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Sociaal programma

buurten beter verbinden met het centrum. Hoe we ervoor zorgen dat mensen
niet meer parkeren op een plekken waar dat niet mag. Hoe mensen weer
kunnen genieten van het water en groen in de buurt. En hoe we oplossingen
bieden voor klimaatverandering, zoals hitte en wateroverlast.

Bewoners mogen meedenken
Daarnaast krijgt elk buurtje een eigen sfeer. Het doel is dat mensen straks
bijvoorbeeld kunnen zeggen: je weet wel, die wijk met die moderne gevels!
Bewoners mogen meedenken. Zij kunnen kleuren en materialen kiezen, maar
ook ontwerpen voor binnentuinen en parkeeroplossingen. Doordat elk buurtje

o.a. hulp bij financiële problemen, jeugd,

een ander karakter krijgt, trekt de wijk in de toekomst ook andere bewoners aan.

onderwijs, zorg en gezondheid

huurwoningen en koopwoningen. Want ook afwisseling leidt tot meer

Winkel- en stationsgebied

Wij willen bovendien meer afwisselen met middeldure huurwoningen, dure
veiligheid en welzijn.

mooier inrichten en beter laten aansluiten

Grutto

op woonwijken
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Nachtegaal

Veiligheid
o.a. aanpak anonieme binnentuinen en
donkere portieken

Lijster-ekster
Bastion
Rondeel

Even voorstellen
Imelda Westerhof
Functie: programmamanager bij Intermaris.

Centrum
Stijl

Woont: in Amsterdam samen met partner, heeft drie volwassen
kinderen en een kleinkindje van 2 jaar.
Vrije tijd: koken, wandelen, reizen en ik ben bestuurslid van onze VVE
Wens voor Kersenboogerd: dat het centrumgebied weer aantrekkelijker
wordt, omdat het gewoon fijn vertoeven is, ook dankzij het vele
groen en de grachten.

Pergola-Patio

Roos Langendijk
Functie: programmamanager bij de gemeente Hoorn.
Woont: in Blokker met man, 5 kinderen, 2 honden en 17 kippen.
Vrije tijd: wandel en lezen. Daarnaast haak ik graag kleden en brei ik sokken.
Wens voor de Kersenboogerd: dat mensen hier met liefde nog lang willen
blijven wonen, omdat het een wijk is om trots op te zijn!

‘Elk buurtje krijgt een eigen sfeer.
Bewoners mogen daarover meedenken’
Nieuwskrant Kersenboogerd
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Het succes van Verrijk je Wijk

Samen doen wat je leuk vindt!

Waarschijnlijk heeft u wel eens gehoord van
Verrijk je Wijk. Via dit project organiseren verschillende partijen namelijk acties voor de
bewoners van Kersenboogerd. Het doel is de
leefkwaliteit van de wijk te verbeteren. De aanpak
werkt. Wij spraken hierover met Maria van Nuland,
opbouwmedewerkster bij Stichting Netwerk.
‘Er komen nog veel meer leuke dingen aan!’

Wat zijn voorbeelden van nieuwe activiteiten?

Wat is dat precies, leefkwaliteit?

Wat wordt de volgende actie?

Daarmee bedoelen wij de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De sociale

Opnieuw huisbezoeken. Ditmaal gaan we polsen welke bewoners willen

kant dus. Een wijk waarin buurtgenoten af en toe naar elkaar omkijken, leeft een

meedoen aan een smoelenboek. Dan weet je wie waar woont. Deelnemers

stuk fijner dan een wijk waarin mensen elkaar niet kennen.

leveren een foto aan van zichzelf met iets wat zij leuk vinden. We proberen

Hoe pak je dat aan?
Op dit moment willen we vooral de eenzaamheid verminderen. Veel bewoners
van de Kersenboogerd hebben niet zo’n groot sociaal netwerk. Dan kun je je
vaak alleen voelen, zeker in coronatijd. Met activiteiten zorgen wij ervoor dat
mensen elkaar sneller kunnen ontmoeten, ook de kwetsbare mensen.
Zij mogen niet buiten de samenleving vallen.

Hoe weet je wat mensen willen?

Een liefhebber van bordspellen houdt nu elke woensdag spellenmiddag
in het buurtcentrum. Een fotografe heeft bewoners opgeroepen om foto’s
van de wijk te maken, voor een expositie. Er is een wandelclub. En voor de
maaltijden die we zaterdags voor 5 euro koken, hebben we nu een
bezorgdienst.

Op welke actie zijn jullie het meest trots?
Zo veel! Maar de winteractie met lampjes was wel heel bijzonder.
Wie deze voor het raam aanzette, kreeg een bezoekje van een van onze
Aanspreekpunten. En de inzameling van kerstspullen natuurlijk. We konden
350 tasjes uitdelen. Mensen gingen zelfs ruilen op Facebook. Verbinding!

steeds weer creatief te zijn, ook in coronatijd.

‘Uiteindelijk wil elk mens iets
delen en van betekenis zijn’
In welke straten gaan jullie de deuren langs?
Sowieso weer in de Pergola en de Patio. En we breiden uit naar Betsy Perk.

Door huisbezoeken te brengen. Dat kan gewoon op de stoep, met anderhalve

Daarna willen we ook de andere buurten in met Verrijk je Wijk. We weten nu

meter afstand. We doen dit samen met allerlei maatschappelijke organisaties,

dat het écht werkt. Uiteindelijk wil elk mens sociaal contact, doen wat

buurtambassadeurs en aanspreekpunten. Steeds meer mensen sluiten

hij leuk vindt, iets delen en van betekenis zijn.

zich aan. Persoonlijk contact maakt echt het verschil.

Wat doe je met alle informatie van de bewoners?
Met z’n allen bedenken wij acties die buurtbewoners met elkaar verbinden.
Natuurlijk betrekken we hen zelf ook bij de organisatie. Dat zijn onze
Talenten. Iedereen kan doen waar hij goed in is. Sommigen wijzen we op
bestaande activiteiten van partners. Er doen heel veel maatschappelijke
organisaties mee met dit project.

‘Steeds meer mensen sluiten zich
aan. Persoonlijk contact maakt
echt het verschil’
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Nieuws Verrijk je Wijk
Elke vier tot zes weken verschijnt er een
nieuwbrief van Verrijk je Wijk. Deze staat vol
met activiteiten, verslagen en aankondigingen.
Wilt u ook op de hoogte blijven? Schrijf u dan in
via m.v.nuland@netwerkhoorn.nl

Zo’n warmtenet…
hoe werkt dat eigenlijk?
Bijna 2.000 woningen in de Kersenboogerd
worden aangesloten op een nieuw aan te leggen
warmtenet. Dit levert natuurlijk vragen op onder
de bewoners. Martijn Laan, onze projectleider
Duurzaam Wonen, geeft antwoorden.

Daarom
duurzame energie
Ons klimaat verandert. Dat komt
doordat de temperatuur stijgt.

Wat is een warmtenet precies?
Dat is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen
stroomt. Dat verwarmt de aangesloten huizen en gebouwen en levert ook
warm water. Het water in het warmtenet wordt weer verwarmd door een
natuurlijk bron. We onderzoeken nog of dit een dieptebron (geothermie) wordt
of het IJsselmeer (aquathermie). Hoe dan ook, de bewoners krijgen straks
geen gasrekening meer, maar een warmterekening.

Waarom kiezen we hier voor een warmtenet?
In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn. Woningcorporaties
in heel Nederland onderzoeken per buurt wat de beste oplossing hiervoor is.
Voor dit deel van de Kersenboogerd is dit een warmtenet. Ten eerste omdat deze
woningen al redelijk goed geïsoleerd zijn. Ten tweede omdat het er veel bij
elkaar zijn. Dat sluit makkelijk aan.

‘Onze huurders moeten straks
het gevoel hebben dat ze hier nog
jaren willen blijven wonen’

Dit komt weer doordat er steeds
meer broeikasgassen in de lucht
komen, zoals CO2. De Rijksoverheid
wil de uitstoot van CO2 nu sterk
verminderen. Een van de manieren
om dit te bereiken, is overstappen op
duurzame energie. In 2050 mogen er
geen woningen meer aangesloten
zijn op gas. Bij de verbranding hiervan komt namelijk veel CO2 vrij.
Bovendien raakt aardgas een
keer op.

Hoe gaat de aanleg in zijn werk?
We gaan voor maximaal resultaat. Dus: de woning zo energiezuinig mogelijk,
het wooncomfort zo hoog mogelijk. Hiervoor hebben sommige woningen
extra aanpassingen nodig. Denk aan extra schil-isolatie, HR++ glas of nieuwe
radiatoren. Dit onderzoeken we per buurt. Alles gaat in overleg met de
bewoners. De woningen die als eerste zijn aangepast, worden aangesloten op
een tijdelijke warmtebron. Zodra voldoende woningen er klaar voor zijn, volgt
de overstap naar de duurzame bron.

Krijgen deze woningen ook zonnepanelen?
Dat is een logisch vervolg. Want als je geen gas meer hebt, moet je
elektrisch koken. De stroom die je hiervoor nodig is, wordt dan opgewekt door
die zonnepanelen. Zelf opgewekte stroom is duurzaam én zorgt voor minder
verbruik van grijze stroom. Een lagere stroomrekening dus.

Hoe zit het met de kosten voor de bewoners?
Hun kosten voor verwarming en elektra worden niet hoger dan die nu zijn.
Bij hetzelfde verbruik natuurlijk. Daarnaast willen we de bewoners ontzorgen
bij de overstap, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe kookplaat.
Of door klushulp aan te bieden, dat scheelt de bewoner ook kosten.
Hiervoor kijken we ook bij andere woningcorporaties wat goed werkt.

‘Bij hetzelfde verbruik worden
uw kosten niet hoger dan nu’

Aanleg warmtenet

Wat is de planning?

Op de foto ziet u hoe de aanleg van een

Voor dit project hebben we vijf jaar de tijd. We gaan als een treintje van buurt

warmtenet in zijn werk gaat.

naar buurt. Dat begint met bewonersgesprekken en eindigt hopelijk met zeer
tevreden huurders. Zij moeten echt het gevoel hebben dat ze hier nog jaren
willen blijven wonen. Daar gaan we voor!

Nieuwskrant Kersenboogerd
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Bewonersparticipatie

Denk in
mogelijkheden,
denk mee!
In de komende jaren wordt uw wijk grondig
opgeknapt. Er liggen nu eenmaal veel kansen!
Maar welke mogelijkheden gaan we benutten?
En op welke manier? Hierover gaan wij graag
met u in overleg. Laten we de Kersenboogerd
sámen geweldig maken!
In gesprek
Zoals u kunt lezen in deze krant, zijn er veel mooie plannen. De meesten
zijn nog niet helemaal ingevuld. Dat is bewust gedaan: Intermaris wil u
zo veel mogelijk bij het project betrekken. Sonja Kamp, Regisseur Wonen:
‘Wij gaan de bewoners niets opleggen. We gaan juist in gesprek. En we
houden iedereen op de hoogte, gewoon transparant. We gaan voor
samenwerking.’

Nieuwe invulling
ontmoetingsruimten
Betsy Perk
De ontmoetingsruimte en de binnentuin van
zorgcomplex Betsy Perk krijgen een nieuwe
invulling. Deze bedenken we samen met de
bewoners en Stichting Netwerk. De projectgroep
wil de plannen in juni klaar hebben. We hopen
dat de tuin en de ontmoetingsruimte aan het
einde van dit jaar opnieuw zijn ingericht.
6
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Suzanne van de Kuilen-Jansen, Regisseur Wonen: ‘Zonder corona zouden we
de wijk in trekken met informatiebijeenkomsten, huisbezoeken en koffiekarren.
Wij hopen dat dit in september weer gewoon kan. Desnoods houden we online
bijeenkomsten. Als we iedereen maar kunnen meenemen in de mogelijkheden.’

‘Bewonerscommissies en
klankbordgroepen zijn perfect om
met elkaar mee te denken’
Maatwerk in elke buurt
Het centrumgebied bestaat uit verschillende delen. Deze hebben allemaal
andere soorten woningen, straten en groen. Daarom gaat Intermaris per buurtje
onderzoeken wat nodig is, én wat de mensen graag willen. Sonja: ‘Overal liggen
andere uitdagingen met andere mogelijkheden. Wij gaan met zoveel mogelijk
bewoners in gesprek. Het wordt maatwerk.’ ‘Het zou top zijn als huurders zich
verenigen, bijvoorbeeld in kleine bewonerscommissies of klankbordgroepen’,
vult Suzanne aan. ‘Aan de ene kant kunnen zij het aanspreekpunt zijn voor hun
mede-buurtbewoners. Aan de andere kant kunnen zij actief met ons meedenken.
Zo kunnen we elkaar informeren, inspireren en helpen!’

Heeft u nu al ideeën
voor uw buurt?
Mail ze naar kersenboogerd@intermaris.nl
en wij nemen contact met u op!

Work-out-tuin senioren
Zoals het bekende Cruyff Court in heel Nederland de jeugd in beweging krijgt,
zo is er voor ouderen het Olga Commandeurplein. Dit is een soort work-out-tuin
voor senioren. Het stimuleert niet alleen het bewegen onder begeleiding,
maar ook de sociale contacten tussen wijkbewoners. Dit zou een verrijking zijn
van het centrumgebied! Ook hiervoor is het plein bij Betsy Perk zeer geschikt.
Of zien bewoners betere locaties? Zodra de coronamaatregelen het toelaten,
gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Zo volgde er een kerstbijeenkomst. ‘We speelden en zongen samen
kerstliedjes, maakten kerstkaarten en kerstversieringen en er was soep
met broodjes.’

Bewonerscommissie krijgt meer voor elkaar
De bewonerscommissie organiseert niet alleen gezellige activiteiten. De leden
zetten zich ook in voor het woongebouw zelf. Met een beetje geluk krijgen ze
het voor elkaar bij Intermaris. Luciën: ‘We wilden bijvoorbeeld onze centrale
hal gezelliger maken. Die is nu geschilderd en voorzien van nieuwe verlichting.
Versiering regelen we zelf. Binnenkort genieten we ook van groene daken op
ons complex. Wij wisten Intermaris te overtuigen van het nut hiervan.
Al duurde dat twee jaar: zonder bewonerscommissie was dit nooit gelukt.’

Grote voordelen op vele gebieden
Zo behalen de Burgerhartjes met vereende krachten mooie voordelen. Maar
het meest waardevol vindt Luciën de verbinding met elkaar. ‘Als iemand zich
ergens aan ergert, kan hij dit kwijt. Dan doen we er samen iets aan. Ook is het

Bewonerscommissie

Juist nu!
Uw buurt, uw woning, uw fijne thuishaven.
Als er veranderingen aankomen, dan wilt u
hierover meebeslissen. Daarom bestaan er
bewonerscommissies. Deze bundelen de
stemmen van vele buurtbewoners tot één
krachtig geluid.
‘Raadzaam om te doen, zeker nu de Kersenboogerd flink op de schop
gaat’, zegt Luciën Greefkes. Hij is voorzitter van Bewonerscommissie
Sara Burgerhart, gevestigd aan het Betje Wolffplein. ‘Beste buren van
Burgerhart. Met deze zin begint onze nieuwsbrief altijd, De Burgerhartbode.
Mooi hè. Past goed bij onze gezellige flat. Een dorps karakter binnen de
grachtengordel van Hoorn!’

Fijner wonen door burencontact
Luciën is oprecht enthousiast, zowel over het gebouw als over de sfeer. Hierin
heeft de bewonerscommissie een belangrijke rol gespeeld. ‘Het begon met een
lentefeest. Iedereen nam hapjes mee. Flatbewoners konden speed-daten om
kennis te maken en we speelden een quiz. Dat smaakte naar meer!’

Inspraak voor
álle bewoners van
Kersenboogerd
Van veiligheid tot gasloos wonen: tijdens het
Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK) worden
allerlei ontwikkelingen in de wijk besproken.
Bewoners uit de gehele Kersenboogerd zijn
welkom. Zij kunnen meepraten, onderwerpen
aankaarten en oplossingen aandragen.

fijn om te weten met wie je woont. De maatschappij is al zo individualistisch.
Maar iedereen heeft waardevolle ideeën. En kwaliteiten. Zo woont hier iemand
die graag kaarten maakt. Daarmee verrassen wij zieke en nieuwe bewoners. In
een bewonerscommissie komt alles samen.’

‘Je wilt toch niet dat ze iets
aan je woning gaan doen waar
je geen weet van hebt?’
‘Bundel de stemmen tot één
krachtig geluid’
Richt juist nu je eigen
bewonerscommissie op
Luciën raadt elke buurt en wooncomplex
in de Kersenboogerd aan om ook een
bewonerscommissie op te richten. Hij
benadrukt dat het oprichten snel gebeurd
kan zijn. Ga op zoek naar de talenten in je
buurt, die zijn overal. VH De Boog helpt
je op weg. Kijk ook eens op de website
www.vhdeboog.nl/oprichten-bc.

Voordat corona opdook, organiseerde het BOK elke maand een bijeenkomst in
het wijkcentrum. Daarnaast was er inloopspreekuur in het wijklab. Beiden werden goed bezocht. Bewoners deelden ook waardevolle ideeën. Helaas zijn deze
samenkomsten nog even niet mogelijk. Voorzitster Ellen van der Knaap wijst
mensen graag op de digitale activiteiten.
‘Achter de schermen werken Intermaris, de gemeente, Stichting Netwerk en vele
andere partijen aan de toekomst van onze wijk. Dat gaat gewoon door. Daarom
organiseren wij nu online bijeenkomsten, versturen wij digitale nieuwsbrieven en
hebben wij een facebookpagina van het BOK ingericht. Zo houden wij bewoners
op de hoogte en kunnen zij hun stem blijven laten horen.’

‘Het zou mooi zijn als er meer
jongeren meedenken. Het is ook
hun wijk’ Lees verder op de achterpagina
Nieuwskrant Kersenboogerd
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contact
Intermaris
Vestiging Hoorn (hoofdkantoor)
Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn
Postbus 554, 1620 AN Hoorn
Vestiging Purmerend
Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend
Postbus 554, 1620 AN Hoorn

Het Bewoners Overleg
Kersenboogerd (BOK)
is er niet alleen voor huurders
Ellen benadrukt dat dit waardevol is voor bewoners van de hele wijk

Postadres
Stichting Intermaris
Postbus 554, 1620 AN Hoorn
Telefoon 088 25 20 100

Kersenboogerd, voor woninghuurders én -eigenaren. ’Tijdens de online

Maandag tot en met vrijdag

bijeenkomst van 12 april hadden we bijvoorbeeld een spreker over

van 8.30 - 17.00 uur

waterstof. Want alle woningen moeten van het gas af. Die van Intermaris
worden aangesloten op een warmtenet, maar wat is een goede keuze
voor de andere huizen?’
Het BOK ontvangt veel positieve reacties op de online bijeenkomsten.

kersenboogerd@intermaris.nl
www.intermaris.nl

Deze trekken zelfs geïnteresseerden uit andere wijken. Ellen: ‘Het zou
mooi zijn als meer jongeren meedoen. We willen ook graag horen wat
zíj belangrijk vinden in hun wijk.

‘Hoe meer mensen meedenken,
hoe beter! De wijk is van iedereen.
Wij staan open voor ieders
mening.’
Online bijeenkomst
Later dit voorjaar hoopt het BOK een online bijeenkomst te organiseren
met een speciale gast: wethouder Kholoud Al Mobayed (Sociaal Hoorn).
Zij wil graag de aanpak van de wijk toelichten.

Nieuwsbrief BOK
Wilt u een bijeenkomst niet missen? En op
de hoogte blijven van ander nieuws over
de Kersenboogerd? Schrijf u dan in voor
de nieuwsbrief via bokhoorn@gmail.com.
Volg ons ook op social media:
facebook.com/bokhoorn.
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