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Waarom deze brief? 
— 
Deze brief is gericht aan alle direct omwonenden van het 

voormalig gezinsvervangend tehuis Vroonervaart, 

Molenvaart 14 en Molenvaart 12 te Anna Paulowna. We 

hadden u graag persoonlijk geïnformeerd maar vanwege 

de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk, daarom 

deze brief. 

 

Gezinsvervangend tehuis wordt 
woningbouw 
— 
Vanwege een groot tekort aan betaalbare huurwoningen is 

door Woningstichting Anna Paulowna onderzocht of op de 

locaties Molenvaart 12 en 14 woningen gerealiseerd 

kunnen worden. Om dit mogelijk te maken zal de woning 

aan de Molenvaart 12 gesloopt moeten worden. Het 

voormalige gezinsvervangend tehuis Vroonervaart is reeds 

lang geleden gesloopt. 

Gekozen is voor nieuwbouw in de vorm van 2 gebouwen 

met ieder 12 appartementen. Elk gebouw bestaat uit 3 

woonlagen, met op elk niveau vier woningen.  

De appartementen op de begane grond en de eerste 

verdieping hebben twee slaapkamers, een woonkamer met 

open keuken, een installatie/bergruimte en een eigen 

(fietsen)berging naast de parkeerplaatsen. De 

appartementen op de tweede verdieping beschikken over 

één slaapkamer. 

De woningen worden gasloos en zijn voorzien van een 

bodemwarmtepomp. Op het dak liggen zonnepanelen. 

 

Het nieuwe ontwerp gezien vanaf de Molenvaart. 

 

 

Het parkeren voor de nieuwe bewoners en voor hun 

bezoekers zal plaatsvinden aan de achterzijde op de nieuw 

aan te leggen parkeerplaatsen op het terrein. Daar komen 

ook de individuele fietsenbergingen van de bewoners. Er 

komt dus geen extra parkeerdruk op de omgeving. 

Op de situatietekening kunt u zien waar de 

parkeerplaatsen bedacht zijn. 

 

 

 
Procedure en Planning 
— 
Woningstichting Anna Paulowna is van plan voor deze 

twee woongebouwen in december 2020 een 

(omgevings)vergunning aan te vragen bij de gemeente 

Hollands Kroon. Hiervoor zal de gemeente de 

bestemmingswijziging moeten goedkeuren. 

Die procedure zal circa 6 maanden duren. Het ontwerp en 

de bestemmingsplanwijziging zullen daartoe ook nog ter 

visie gelegd worden. Vermoedelijk begin volgend jaar. 

De exacte tijdstippen daarvan zijn nog niet bekend. 

Ook zal waarschijnlijk begin volgend jaar de woning 

Molenvaart 12 gesloopt worden.  

De bouw van de woningen en de aanleg van het gebied 

eromheen zullen eind 2022 gereed zijn. 
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Vragen en opmerkingen 
— 
Woningstichting Anna Paulowna wil graag bereikbaar zijn 

voor alle omwonenden, maar vanwege corona zijn wij 

helaas zeer beperkt open en is een informatieavond geen 

verstandige keuze. Daarom bieden wij u de mogelijkheid 

om uw vragen of opmerkingen naar ons te e-mailen of ons 

hierover te bellen. Onze contactgegevens vindt u 

hieronder. 

Neem gerust contact op.  

 
 
Contactgegevens voor vragen  
— 
Woningstichting Anna Paulowna 

Telefoonnummer: 0223-536700 (bij voorkeur op vrijdag) 

Vraagt u naar Dennis van der Lee of AnneMieke Reesink 

E-mail: info@wsap.nl 

Zet in het onderwerp van uw email het woord “Molenvaart”.  

 
 

 
Interesse in deze appartementen? 
— 
Als alles volgens plan verloopt zullen de appartementen 

eind 2022 opgeleverd worden. Zij zullen dan medio 2022 

via www.woonmatchkopnh.nl worden geadverteerd.  

Onze bedoeling is de appartementen te bestemmen 

uitsluitend voor 55+ers.  

Bent u geïnteresseerd en wilt u op de hoogte gehouden 

worden? Schrijft u zich dan in als woningzoekende op 

deze website waar de (sociale) huurwoningen in Anna 

Paulowna en de rest van de kop van Noord Holland op 

worden aangeboden. 

 

 


