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Beste medebewoners, 

Hierbij een update over de ontwikkelingen en infrastructurele werkzaamheden in onze wijk 

Blitsaerd.  

1. Wijkschouw Blitsaerd 

Zoals aangekondigd hebben wij in februari een wijkschouw gehad met vertegenwoordigers 

van de gemeente en ontwikkelaar Wind Groep waarbij ook verantwoordelijk wethouder 

Henk Deinum aanwezig was. In totaal is een groep van 10 mensen door de wijk gelopen 

waarbij wij als wijkpanel alle punten hebben besproken en bezocht die door jullie aan ons 

zijn doorgegeven. 

Wij willen jullie allemaal danken voor de vele opmerkingen/verbeterpunten die door jullie 

zijn aangeleverd, hieruit blijkt dat de ontwikkelingen in Blitsaerd onder alle bewoners leeft. 

Wij hebben de opmerkingen in een lijst verzameld en deze voorafgaand aan de wijkschouw 

aan alle betrokkene overhandigd. Na de schouw heeft de Wind Groep deze lijst voorzien van 

commentaar en tijdslijnen. In de bijlage is deze lijst opgenomen. 

Inmiddels is men al begonnen met de werkzaamheden: 

- Bomen en perkjes rondom de Haven zijn aangelegd 

- In Houtland zijn de 1e bomen geplaatst als onderdeel van een totaal groenplan 

- De berm bij de bocht is verhard 

- De ‘drempels’ in de weg rondom de Haven zijn uitgevlakt 

Op de lijst is te lezen welke werkzaamheden nog allemaal worden verricht. 

2. Beeldkwaliteitsplan [BKP] Blitsaerd 
Uit de vragen die bij het wijkpanel binnenkomen blijkt dat vele bewoners onvoldoende op de 

hoogte zijn van het Beeldkwaliteitsplan Blitsaerd. In het BKP zijn diverse bepalingen en 

richtlijnen opgenomen die voor ons gelden en waar wij ons als bewoners aan dienen te 

houden. In de koopcontracten wordt ook verwezen naar het BKP waarin bijvoorbeeld is 

opgenomen dat erfafscheidingen overwegend moeten bestaan uit beplanting. In maart 2016 

is het nieuwe Beeldkwaliteitsplan definitief vastgesteld, wij verwijzen jullie naar de volgende 

link:  www.blitsaerd.nl/downloads/beeldkwaliteitsplan-3.htm voor alle informatie. 

De oorspronkelijke kenmerken van Blitsaerd zijn zo goed mogelijk behouden en de 

woningmarkt trekt daarnaast aan. Het is nu al zichtbaar in onze wijk dat een nieuwe fase is 

aangebroken en de negatieve trend is doorbroken.  

http://www.blitsaerd.nl/downloads/beeldkwaliteitsplan-3.htm
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3. Bouwontwikkelingen 
Na jaren van stilstand is de woning- en kavelverkoop in Blitsaerd weer op gang gekomen, 
hieronder een overzicht van de laatste ontwikkelingen. Op de website www.blitsaerd.nl is 
onderstaande overzichtskaart te vinden, deze wordt regelmatig geactualiseerd. De kavels 
met groene stip zijn nog beschikbaar, de kavels met oranje stip in optie en alle overige kavels 
zijn al verkocht. Uit de beide kaarten is goed af te lezen hoe goed de verkoop aantrekt sinds 
vorig jaar zomer! 
 
Plankaart d.d. 14-4-2017 

 
 
Plankaart d.d. 23-07-2016 

 
 

http://www.blitsaerd.nl/
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Projectontwikkeling: 
Op de website zijn alle projecten in Blitsaerd terug te vinden via de volgende link: 
https://www.blitsaerd.nl/woningen 
 
deelgebied Houtland: 
In deelgebied Houtland hebben een aantal projectontwikkelaars woningen in de verkoop, 
hiervan zijn ook al velen verkocht of onder optie.  
 
deelgebied de Haven: 
Heijmans heeft de bouw van 11 woningen [fase 2] aan de Haven vorig jaar afgerond, dit 
betreft de 2 woningblokken aan de Noordzijde. Deze woningen zijn allemaal verkocht en al 
bewoond. Zie www.blitsaerdhaven.nl. Men is nog niet gestart met de verkoop van de 
woningen in fase 3 rondom de Haven. 
 
Waterland Zuidzijde: 
Bouwbedrijf Lont en Groothuis hebben inmiddels alle woningen opgeleverd en de bewoners 
zijn nu druk bezig met de aanleg van hun tuinen. 
 
Kortom: volop beweging op de woningmarkt in Blitsaerd, de wijk krijgt nu echt vorm! 

 
4. Wijziging Emailadres 
Wij verzoeken je bij wijziging van je emailadres dit tijdig door te geven via 
wijkpanelblitsaerd@gmail.com zodat je de nieuwsbrieven kunt blijven ontvangen. Nieuwe 
bewoners kunnen zich hier aanmelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wijkpanel 

Het wijkpanel vormt gevormd door: 

Martine Waal, Paul Bögels, Marcel Hazekamp en Bas de Haan 
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