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Verkoop woningen
Patiowoningen en watervilla’s
Afgelopen zomer leverde aannemer
Koopmans Bouwgroep alle patiowoningen en
watervilla’s op. Veel van de nieuwe bewoners
hebben hun woning inmiddels betrokken.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Oostrand fase 9&10
In januari vond de bouwmarkt plaats voor het
deelplan ‘Oostrand fase 9&10, waar 32 appartementen en 5 grondgebonden woningen
met een VON- prijs tot € 250.000,- worden
gebouwd. In april volgde de keuzeavond, die
vanwege de coronamaatregelen geheel digitaal
plaatsvond. Alle woningen werden direct toegewezen. De bouw van deze woningen zal in het
eerste kwartaal van 2022 van start gaan.

In de Broeckgouw wordt gewerkt aan verschillende nieuwe maatschappelijke voorzieningen. In juni opende culicafé De Ontmoeting
in de Friese Vlaak. In juli werd bouwspeelplaats de Bouwgouw
feestelijk geopend en enkele maanden daarna werd de daarnaast
gelegen ETB Cas Sombroek Sportcampus opgeleverd. Ook ging
de bouw van het kindcentrum dit jaar van start, waarboven 18
sociale huurappartementen worden gerealiseerd voor Stichting
Woningbeheer De Vooruitgang.

Openbare ruimte

De Hors
In april werd de bouwmarkt voor het laatste
deelplan van de Broeckgouw, de Hors, drukbezocht. De woningen in dit deelplan met
een VON- prijs van < € 200.000,- werden
tijdens de keuzeavond in juli uitsluitend aan
starters met een beperkte leencapaciteit toegewezen. De bouw van deze woningen zal in
het eerste kwartaal van 2022 van start gaan.

In april is het laatste stuk straat aangelegd dat de Texelstroom met de Wieringenlaan verbindt,
zodat Fase 9&10 ook via deze doorgaande weg bereikbaar is. De openbare ruimte rondom
de bouwspeelplaats en de ETB Cas Sombroek Sportcampus is al gedeeltelijk aangelegd, met
onder andere een brug, kademuur en twee duikers. Gedurende het jaar is ook een groot
deel van de openbare ruimte in fase 9&10 in definitieve vorm aangelegd. In het plantseizoen
zijn in fase 9&10 en rondom de Friese Vlaak 150 bomen en circa 500 strekkende meters
haagbeplanting geplant. Ook is in 2021 het gehele netwerk van kabels en leidingen voor de
Broeckgouw voltooid.

Bouwen in eigen beheer
Gedurende het afgelopen jaar zijn vele
vrijstaande woningen aan de noordrand
van de Broeckgouw opgeleverd. In fase
9&10 zijn ook de drie laatste GPO-woningen
opgeleverd en op de kavels aan de
Wieringenlaan nadert de bouw van de
eerste paar vrijstaande woningen haar
voltooiing.

Nieuwe locatie
Het projectbureau is verhuisd naar de
oude Vincentiusschool. Vanwege de
actuele coronamaatregelen kunnen onze
openingstijden afwijken. Maak dus vooraf
een afspraak als u de maquette wilt
bezichtigen en/of vragen wilt stellen aan
een van onze medewerkers.

V.l.n.r. Projectmanager Hans Vastenhout, Projectleider civiel Joop Smits, Planeconoom Fred van
Vliet, opstalmanager Hans Yntema, waarnemend wethouder Wim Runderkamp (tijdelijke vervanger
wethouder Wim Rijkenberg)

Het projectteam de Broeckgouw wenst u fijne feestdagen!

www.debroeckgouw.nl | broeckgouw@edam-volendam.nl | Meidoornstraat 17 | T 0299 398398

