ER ZIT MÉÉR

in Meerwijk
Pré Wonen geeft Meerwijk de komende jaren een flinke impuls
door grootschalige investeringen in de uitstraling van de
gebouwen en in de leefbaarheid. Het resultaat: een wijk om
trots op te zijn, waar het prettig wonen en leven is.
In deze folder leest u over onze plannen in Meerwijk.

Investeren in Meerwijk
Zo doen we dat:
Flats en eengezinswoningen een
frisse uitstraling geven
1. 144 galerijwoningen aan de
T. Morestraat, W. Boothstraat en
B. Powellstraat. 2013 en 2014

Stimuleren van de wijkeconomie
6. De Kas
De Kas biedt wijkbewoners een
plek waar zij hun talenten verder
kunnen ontwikkelen.
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2. 312 eengezinswoningen verspreid
over Meerwijk. 2015
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3. 192 galerijwoningen aan
de Rousseaustraat, Pa v/d
Steurstraat, R. Steinerstraat
en Bernadottelaan. 2016

Meer passende woonruimte voor
senioren en gezinnen

5
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De Kas is dé broedplaats waar
alles draait om leren, onder
nemen en leren ondernemen.
Pré Wonen werkt hierin samen
met welzijnsorganisatie DOCK.
7. Buurtbedrijf
Het Buurtbedrijf zet mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
in om de buurt schoon te houden
en klussen in woningen uit te
voeren.

4. Woningontwikkeling Aziëweg. 2015
5. Stimuleren van de doorstroming
van senior bewoners van eengezinswoningen naar appartementen met het doel de eengezinswoningen beschikbaar te maken
voor gezinnen. Vanaf eind 2015

Samen met bewoners en partners
de wijk aanpakken
Samen met partners in de wijk
het zwerfvuil en openbaar groen
aanpakken vanuit het wijkcontract.
Samen met bewoners woonafspraken
maken, ter verbetering van de
leefbaarheid rond de galerijflats.

Het Buurtbedrijf is een
initiatief van de Haarlemse
woningcorporaties Pré Wonen,
Ymere en Elan Wonen, de
gemeente Haarlem, Paswerk
en Spaarnelanden.
8. Vinci 73
Vinci 73 is dé nieuwe
ontmoetingsplek voor alle
Meerwijkers. Het gebouw biedt
een verrassende mix van functies:
u kunt er eten, drinken, shoppen,
informatie halen en nog veel
meer.
Vinci 73 is een samenwerking van
Vinci Food, Vinci Fair, Buurtbedrijf
Oost, DOCK, wijkraad Meerwijk
en Pré Wonen.

Project Buurtouders
14 Buurtouders lopen drie keer per week in tweetallen een ronde door de wijk. Het doel is om jongeren die in de wijk rondhangen aan te
spreken op hun gedrag en bewust te maken wat de gevolgen zijn van hun houding voor de woonomgeving. Het resultaat is dat de overlast
afneemt en het woongenot verbetert. Het project is een initiatief van Stichting de Brug gefinancierd door de drie corporaties.

Wijkcontactpunt
Per 1 maart 2014 is het Wijkcontactpunt Meerwijk in De Kas
gesloten. Voor vragen of het melden van reparatieverzoeken
kunt u terecht op de website www.prewonen.nl of stuur een
mail naar mail@prewonen.nl.

Wijkvisie
Pré Wonen werkt samen met bewoners, de gemeente Haarlem,
corporaties en andere partners aan de verbetering van Meerwijk.
De meest recente plannen van Pré Wonen zijn te vinden op onze
website en in de wijkvisie Meerwijk 2013-2023.

www.prewonen.nl/meerwijk
Disclaimer: aan de informatie in deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

