
Nieuws van
Parteon 
 

Voor de zomer was de eerste
inloopsessie voor extra woningen
rondom de Grote en Kleine Beer. Na
deze inloopavond zijn er een aantal
werksessies geweest. 

november 2022

Uitnodiging voor de
inloopbijeenkomst op 16
november

Hierin hebben we gesproken

met jongeren uit de omgeving

Krommenie en met bewoners

die hebben meegedacht over de

mogelijkheden. Op

woensdagavond 16 november

organiseren we vanaf 18.00 uur

in de Pelikaan een inloopavond,

waar u te zien krijgt wat de

voorkeursvariant voor de extra

woningen is geworden.

 

 

Wat hebben we gedaan na de
meedenksessies in mei?
 

Tijdens de meedenksessies zijn

er veel ideeën gedeeld. Ook is

duidelijk naar voren gekomen

wat voor u, als bewoner,

belangrijk is in de wijk. Zoals het

groen en de bomen. Maar ook

het uitzicht vanuit de woning en

voldoende parkeergelegenheid.

 

Nieuwe bewoners
 

De huidige bewoners leven

graag met en naast elkaar. Ze

voelen zich veilig en wonen erg

prettig in de Beren in

Krommenie. De wens vanuit de

huidige bewoners is dan ook dat

de nieuwe bewoners wel in de

buurt moeten passen.

 

 

 

Plek extra woningen
 

Tijdens de inloopsessie hebben

wij u verteld over ons

voorkeursscenario: extra

woningen op de plek van de

garageboxen. Veel bewoners

hebben tijdens de inloopavond

en meedenksessies ideeën

gedeeld over een mogelijke

alternatieve plek voor de extra

woningen. 

 

In de afgelopen maanden

hebben we drie van deze ideeën

onderzocht als mogelijke plek en

als alternatief voor de plek van

de garageboxen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorkeursscenario voor extra
woningen is niet langer de
plek van de garageboxen
 

We nemen u graag mee in de

afgelopen vier maanden. We

willen u graag vertellen welke

mogelijkheden voor extra

woningen zijn onderzocht en

wat het voorkeursscenario is

geworden. Dat is niet meer de

locatie van de garageboxen. Het

voorkeursscenario werken we de

komende tijd met u en de

gemeente Zaanstad verder uit.

 

Uitnodiging voor een
inloopbijeenkomst in de
Pelikaan            
 

Graag gaan we met u in gesprek

in de Pelikaan op woensdag 16

november tussen 18:00 en

20:00 . We vertellen u dan meer

over het proces en het

voorkeursscenario. Ook delen

we graag een planning rondom

het ISO+ traject met u. 

 

Na de inloopbijeenkomst is de

informatie ook beschikbaar op:

www.deberenkrommenie.nl  
 Heeft u vragen? 
Belt of e-mailt u ons

gerust. Wij helpen u graag

op weg.

 

U kunt mailen naar

participatie@parteon.nl of

belt u via (075) 627 50 00

en vraag naar team

Participatie.
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