JA A ROV E R Z I C H T D E B RO E C KG O U W 2 0 2 0
Maatschappelijke
ontwikkelingen

Verkoop woningen
Fase 9&10
In januari namen de eerste nieuwe bewoners

In de Broeckgouw wordt gewerkt aan verschil-

in fase 9&10 hun sleutel in ontvangst. Net

lende nieuwe maatschappelijke voorzieningen.

voor de kerstvakantie werden door aannemer

Woonzorgcentrum de Friese Vlaak is volledig

Koopmans Bouwgroep B.V. ook de laatste

opgeleverd. Dit jaar ging de bouw van het

woning van dit deelplan overgedragen aan

gymsportcentrum en de bouwspeelplaats van

de gelukkige kopers. Daarmee zijn daar dit

start. Daarnaast is voor het kindcentrum, dat in

jaar, ondanks alle beperkingen rondom het

2021 in aanbouw wordt genomen, een huur-

coronavirus, alle 132 woningen opgeleverd.

overeenkomst gesloten met het CBW, die daar
de kinderopvang voor Volendam gaat verzorgen.

Patiowoningen en watervilla’s
Na een succesvolle keuzeavond in februari
zijn dit najaar de tien Patiowoningen voor
de doelgroep 55+ en acht watervilla’s in
aanbouw genomen.

Huurwoningen
Op 16 september ondertekenden de gemeente Edam-Volendam en de Vooruitgang een
turnkey overeenkomst om 18 sociale huurappartementen te realiseren boven het kindcentrum. Nadat de gemeente het bouwplan
heeft opgeleverd, worden de appartementen
overgedragen aan de woningcorporatie.

Openbare ruimte

Oostrand fase 9&10
In maart vond de informatiemarkt plaats

Op verschillende plekken is de openbare

voor het deelplan ‘Oostrand fase 9&10’. In dit

ruimte in de Broeckgouw in 2020 in

nieuwe plan komen 32 koopappartementen

definitieve vorm aangelegd. Zo is het

en 5 grondgebonden woningen. Een groot

fietspad langs het Marsdiep aangelegd,

aandeel van de woningen krijgt een VON-

de brug vanaf de Bruine Bank in gebruik

prijs tot € 250.000,-. De bouwmarkt voor

genomen en in fase 7&8 is de definitieve

deze woningen vindt plaats in januari 2021.

deklaag van de Den Oeverlaan aangebracht.
In het natuurpark is de definitieve fiets- en
voetgangersverbinding tussen de Keetzijde

De Hors

en de Broeckgouw aangelegd.

In september volgde de eerste
planpresentatie van De Hors. In dit
deelplan aan de oostrand van de
Broeckgouw komen 24 appartementen
en 11 grondgebonden woningen met een
VON- richtprijs onder de € 200.000,-.
Deze woningen speciaal zijn ontwikkeld
voor toewijzing aan de doelgroep starters
met een beperkte leencapaciteit.

Nieuwe locatie
Het projectbureau is verhuisd naar de

Bouwen in eigen beheer

Deimpt 7 (het voormalige politiebureau).

Het afgelopen jaar zijn 6 vrije kavels aan de

Ná de lockdown is het weer mogelijk om

Wieringenlaan, de laatste bouwkavels in de

langs te komen om de maquette te

Broeckgouw, verkocht. Aan de noordrand

bezichtigen en/of vragen te stellen aan een

zijn diverse prachtige vrijstaande woningen

van onze medewerkers.

Onze openingstijden blijven ongewijzigd.

opgeleverd en op meerdere plekken in
fase 9&10 zijn GPO- woningen in aanbouw
genomen.

Het projectteam de Broeckgouw wenst u fijne feestdagen!
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