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Een lief plekje grond

Tijd om u op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen rondom het centrum in Andijk.
Samen met Omring ging Het Grootslag op bezoek
bij de gemeente Medemblik. Ook gingen we langs
bij de Dr. A. Kuyperschool om te horen hoe de kinderen denken over onze plannen. En ter inspiratie
laten we u graag zien hoe wij de toekomst van wo-

Nieuwsbrief 2
Er ligt een ontwerpvisie op tafel, wat gaan we
daarmee doen? Het ontwerp ziet er goed uit,
maar is het haalbaar?
Samen met gemeente Medemblik, Omring en
andere belanghouders gaan we de plannen uitwerken. Dat vormt een hele uitdaging, maar we
hebben er zin in!

nen en zorg zien in de nieuwe wijk De Hollandse
Cirkel in Zwaag.

Via onze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte
van alle ontwikkelingen.
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Overleg met gemeente Medemblik

Hoe denken de kinderen over het nieuwe centrum van

Hoe enthousiast is de gemeente Medemblik over de nieuwe ge-

Andijk? Daar waren wij nieuwsgierig naar. Nog voordat

biedsvisie? Samen met Omring lieten wij wethouders Joset Fit en

het ontwerpfestival plaatsvond lieten we de kinderen van

Hans Tigges kennismaken met het ontwerp. We kunnen u alvast

de Dr. A. Kuyperschool schetsen maken hoe zij het

meegeven dat zij heel enthousiast waren. Dat helpt in ieder geval

nieuwe centrum voor zich zien. Vinden ze hun ideeën te-

mee, om de vele zaken die nog geregeld moeten worden voort-

rug in de ontwerpvisie die nu op tafel ligt? We brachten

varend aan te pakken.

een bezoek aan de school.

In het eerste kwartaal van 2017 presenteren Omring en Het
Grootslag het ontwerp aan de gemeenteraad. Daarna volgt over-

De basisschool heeft een bijzondere band met verzorgingshuis

leg hoe de plannen vorm te geven. Na dit overleg richten we een

Sorghvliet. De leerlingen komen er regelmatig om met de oude-

stuurgroep op, die zich richt op het sociale domein.

ren te praten, voor te lezen en sterke verhalen van vroeger uit te
wisselen. Dat was voor ons reden, om de kinderen te laten mee-

Onze visie op zorg en wonen in de Hollandse Cirkel

denken over de inrichting van het nieuwe centrum.
Het Grootslag denkt niet alleen in stenen. We willen ook dat beNog voor het ontwerpfestival

woners zo prettig mogelijk kunnen wonen en leven. Behalve wo-

heeft de toenmalige groep ze-

ningen zijn er voorzieningen nodig om de wijk leefbaar te hou-

ven van de Dr. A. Kuyper-

den. Een mooi voorbeeld zijn onze plannen in Bangert Oosterpol-

school onder leiding van ont-

der. Onlangs is daar de eerste paal geslagen voor 56 huurappar-

werpbureau ISMaatwerk een

tementen in Zwaag. Onze appartementen komen in een klein-

ontwerpsessie gedaan op

schalig winkelcentrum aan de Hollandse Cirkel (tussen De Strip

school. Hoe zouden zij het

en De Kreek).
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Kinderen denken mee over centrum in Andijk

grote braakliggende terrein, na
de sloop van het verzorgings-

Samen met de gemeente Hoorn, Omring, LeekerweideGroep en

huis en de 24 jongerenwonin-

DEEN Supermarkten zijn wij in gesprek hoe wij daar zorg en wo-

gen, inrichten voor ouderen,

nen gaan vormgeven. Hoe we dit voor ons zien, kunt u zien in

maar ook voor jonge mensen?

onze animatie op www.wst-hetgrootslag.nl/nieuws

Dat hebben ze heel serieus genomen. Ze gingen aan de slag
en kwamen met hele fraaie en goede inrichtingsschetsen voor
dat gebied.
Doel van deze bijeenkomst met de leerlingen van (inmiddels)
groep acht was om de plannen van de kinderen te vergelijken
met die van de professionals. In hoeverre herkennen de kinderen
hun schetsen in de uiteindelijke ontwerpplannen? Het merendeel
van de kinderen gaf aan dat ze (veel) van hun werk terugzagen
in de plannen. Een leerling was teleurgesteld dat er geen voetbalveld zou komen. Die wens is helaas niet te realiseren!

Meldt u aan op onze besloten Facebook
Pagina. Mail naar Irene van den Bos via
ivandenbos@wst-hetgrootslag.nl. Zij stuurt u dan
een uitnodiging toe.

T 0228 587 587
E info@wst-hetgrootslag.nl
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