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  Informatiebrief Molenvaart 12-14    

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

voormalig gezinsvervangend tehuis Vroonervaart, aan de 

Molenvaart 14 en de woning aan de 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 
— 
In december 2020 hebben we u geïnformeerd over deze 

locatie. Het voormalige gezinsvervangend tehuis 

Vroonervaart is reeds lang geleden gesloopt en de woning 

aan de Molenvaart 12 zal binnenkort gesloopt worden. 

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.  

 

 

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. 

 

Situatietekening 

 
Procedure en Planning 
— 
Woningstichting Anna Paulowna heeft voor deze twee 

woongebouwen in december 2020 een 

(omgevings)vergunning aangevraagd 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. De exacte tijdstippen daarvan zijn 

nog niet bekend. 

 
Eerstvolgende activiteiten 
— 
Komende weken worden de bomen en struiken verwijderd 

die de sloop of nieuwbouw belemmeren. Deze bomenkap 

is conform de gemeentelijke verordening en de flora en 

fauna wetgeving. 

 
Contactgegevens voor vragen  
— 
Heeft u vragen? Stel ze gerust; bel of mail ons; 

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”.  


