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Verkoop woningen

De Friese Vlaak

Fase 9&10

In april is de koopovereenkomst voor

Waar in januari nog slechts een grote

ondertekend. Namens de Zorgcirkel en

het Woonzorgcomplex De Friese Vlaak

zandvlakte lag, begint fase 9&10 inmiddels

woningcorporaties de Vooruitgang en de

aardig vorm te krijgen. In 2019 zijn 87

Wooncompagnie startte KBK Bouwgroep

woningen verkocht en in aanbouw genomen.

in september met de bouw van de 102

De in 2018 verkochte 45 woningen worden

huurappartementen voor ouderen.

binnenkort opgeleverd.

Betaalbare woningen in
ontwikkeling
Keetzijde

Begin 2019 besloot de gemeente tot het

Op een enkele vrije kavel na zijn alle

ontwikkelen van 33 kleine, goedkope

woningen in de wijk Keetzijde opgeleverd.

koopwoningen en –appartementen voor de

Momenteel wordt hard gewerkt aan de

doelgroep met een beperkte leencapaciteit op

aanleg van de openbare ruimte, waaronder

de voormalige locatie van een luxe woontoren.

de definitieve toegangsweg. Om de oplevering

Daarnaast is de gemeente gestart met het

van de wijk te vieren werd in juni een buurt-

ontwerp van ruim 30 appartementen en

feest georganiseerd voor alle bewoners en

woningen voor de doelgroep starters aan de

betrokken partijen.

oostrand van fase 9&10.

Appartementen/woningen starters

Openbare ruimte

Patiowoningen en watervilla’s
Onlangs organiseerde de gemeente de bouw-

Op verschillende plekken is de openbare

markt voor acht watervilla’s in fase 9&10 en

ruimte in de Broeckgouw in 2019 in

tien patiowoningen voor de doelgroep 55+.

definitieve vorm aangelegd. Zo zijn er

De toewijzing van deze woningen vindt plaats

nieuwe ondergrondse papiercontainers

in februari 2020.

geplaatst, is er een boomplantdag
georganiseerd, zijn fietspaden en
bruggen geplaatst en zijn er nóg meer
speelvoorzieningen in het natuurpark
aangebracht.

Bouwen in eigen beheer
In 2019 zijn dertien vrije kavels en vier GPOkavels verkocht. Aan de noordrand van de
Broeckgouw werd ondertussen voortdurend
gebouwd aan prachtige vrijstaande woningen

Maatschappelijke
ontwikkelingen

op eerder verkochte vrije kavels.
In de Broeckgouw komen nieuwe maatschappelijke
voorzieningen. In 2019 is gestart met de planuitwerking
van een kinderopvang, een gymsportcentrum en een
bouwspeelplaats.

Huurwoningen
CarMar
In het afgelopen jaar is het CarMar huis gebouwd dat een thuis zal bieden
aan 16 jongvolwassenen met een meervoudige handicap. Een prachtig
project dat met veel steun uit de gemeenschap tot stand is gekomen.

In november sloot de gemeente Edam-Volendam een
intentieovereenkomst met woningbouwvereniging de
Vooruitgang om 14 tot 18 extra sociale huurappartementen te realiseren boven het kindcentrum dat naast
basisschool de Blokwhere komt.

Het projectteam de Broeckgouw wenst u fijne feestdagen!
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