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Beste inwoner, 

 

Onlangs heeft u bericht gekregen over de geplande bijeenkomst op 1 juli over de plannen 

voor tijdelijke woningen voor met name jongeren aan de Benesserlaan. Deze bijeenkomst 

is geannuleerd. Wij hadden u op 1 juli willen informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot de plannen. Om u alsnog van de meest recente informatie te voorzien, 

informeren we u met deze brief. 

 

Stand van zaken 

Kennemer Wonen is initiatiefnemer van de ontwikkeling van de tijdelijke woningen en 

heeft bij drie partijen offertes gevraagd. Hoewel de uiteindelijke keuze voor een partij bij 

Kennemer Wonen ligt, hebben wij onze voorkeur uitgesproken. Dit heeft geleid tot een 

ontwerp voor 20 woningen op deze locatie, waarvan 10 studio’s en 10 
tweekamerappartementen. Barli Bouwsystemen is voor ons de partij die dat het best 

neerzet, gekeken naar het type woning, type ontwerp en grootte van het ontwerp, passend 

bij de omgeving. U ziet in het schetsplan, dat vanaf 16 juli 2020 op de website is te 

vinden, hoe dat eruit kan gaan zien. Wij benadrukken dat dit een schetsplan is! Mede 

afhankelijk van uw reacties en de verdere uitwerking zijn er aanpassingen mogelijk. 

Verder willen wij benadrukken dat jongeren uit Uitgeest die als woningzoekende staan 

ingeschreven het eerste jaar voorrang krijgen.  

 

Uw mening 

Wij horen graag uw mening op de uitwerking van de plannen. We plaatsen samen met 

Kennemer Wonen alle relevante informatie op de website van de gemeente. U kunt hierop 

tot 31 augustus digitaal reageren door middel van een reactieformulier die wij bij de 

informatie zullen plaatsen. De informatie met het schetsontwerp is vanaf 16 juli te vinden 

via: https://www.uitgeest.nl/plannen-en-projecten-uitgeest. 

 

Bijeenkomst 

Na de zomervakantie organiseren we alsnog een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
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informeren we u over de stand van zaken en presenteren we u de reacties die we de 

komende weken ontvangen. U ontvangt hiervoor tijdig een nieuwe uitnodiging. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Uitgeest, 

Namens dezen, 

 
M. Knol 

 


