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NIEUWBOUW 'DE VIJZELTUIN' IN ENKHUIZEN 


Beste omwonenden van het project 'De Vijzeltuin', 

Het is al weer 3 maanden geleden dat wij u hebben geïnformeerd over het reilen en zeilen van het 
project de Vijzeltuin in het centrum van Enkhuizen. In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven 
te verwachten te starten met de nieuwbouw in oktober 2011. Zoals u heeft kunnen waarnemen is er 
van een start van de nieuwbouw nog geen sprake. Een start van de nieuwbouw zal ook nog wel 
enkele maanden op zich laten wachten. 

STAND VAN ZAKEN 
"Wat gebeurt er dan wel?" zult u zich misschien afvragen. In de bouwvak vakantie is er met man en 
macht op het terreÎn van het ziekenhuis gewerkt. Het archeologisch onderzoek voor dit deel van het 
terrein is nagenoeg afgerond. Voorafgaand aan dit archeologisch onderzoek zijn diverse bomen 
gekapt op het terrein ten behoeve van dit onderzoek. Nog niet alle bomen zijn gekapt, aangezien dit 
voor het onderzoek niet hoogst noodzakelijk was. Oe overige bomen zullen kort voor de start van de 
nieuwbouw worden gekapt. Over zowel de kap van de bomen en het archeologisch onderzoek zijn 
diverse artikelen in de lokale media verschenen. 
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Daarnaast is er gestart met de interne verhuizing van de diverse zorgpartijen in het Snouek van 
loosen ziekenhuis. De verschillende partijen hebben bijna allemaal een nieuwe plek in het gebouw 
gekregen. Voordat partijen daadwerkelijk verhuisd zijn worden de verschillende ruimtes voor hen 
geschikt gemaakt, vandaar de diverse werklui op het terrein van het ziekenhuis. Ook is de afgelopen 
periode de zuidelijke aanbouw van het ziekenhuis grotendeels leeggehaald; het archief van het 
Westfriesgasthuis is verhuisd en de binnen afzienbare tijd lal ook de poli van het Westfriesgasthuis 
verhuizen naar het historische gedeelte van het gebouw. 

Medio augustus is het analoge archief 
van het Westfriesgasthuis verhuisd noor 
een andere locatie. 
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Als deze verhuizing van de poli gereed is, is de hele zuidelijke aanbouw leeg om vervolgens gesloopt 
te kunnen worden. Met de sloop van de zuidelijke aanbouw zullen wij aanvangen kort voordat er 
gestart wordt met de nieuwbouw. 

PARKEREN 
Door de werkzaamheden op het terrein van het ziekenhuis (kappen van bomen en archeologie) is 
een groot gedeelte van het parkeerterrein bu iten gebruik genomen. Dit deel van het terrein zat met 
hekken afgezet blijven; parkeren is daar niet meer mogelijk. Het blijkt dat het buiten gebruik blijven 
van dit deel van het terrein niet tot parkeerproblemen leidt. 

BOUWVERGUNNING 
De nieuwbouw is nog niet van start gegaan. Dat is onder andere het gevolg van het uitblijven van de 
bouwvergunning. Er zijn bi; de gemeente Enkhuizen diverse zienswijzen tegen de beoogde 
bouwvergunning ingediend. Het beantwoorden van de zienswijzen dient zorgvuldig te gebeuren en 
dat neemt meer tijd in beslag dan werd verwacht. Alle indieners van bezwaren zullen nog gehoord 
worden. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen. 

NIEUWE STRAATNAAM 
In overleg met de gemeente heeft het Zusterhuis, dat momenteel gehuurd wordt door orthodontie 
praktijk Enkhuizen, een eigen adres gekregen. Er is zelfs een nieuwe straatnaam voor dit pand 
bedacht: Vijzeltuin . Niet alleen het Zusterhuis, ook een deel van de nieuwbouw krijgt straks deze 
straatnaam. 

WEBSITE 

In tegenstelling tot onze eigen verwachting is de website www.nieuwbouwenkhuizen.nl nog niet 
online gekomen. Dit is het gevolg van een technisch probleem bij onze website bouwer. Binnenkort 
komt de website alsnog online. 
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