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Wonen bij het Laterna Magikapark: Project NewJoymere   
Direct naast het Laterna Magikapark in Filmwijk ligt het tennispark Joymere. Bij de tennisclub 
neemt het ledental gestaag af. Daarom is er nu een unieke gelegenheid ontstaan om 
appartementen en grondgebonden woningen op deze locatie te ontwikkelen in een parkachtige 
setting. De participatie met de buurt voor dit project gaat nu starten. 

We hebben het project NewJoymere genoemd. Een nieuwe toekomst voor een plek met een 
sportief verleden. We willen dat de woningen zich goed voegen in de omgeving. We vinden het 
belangrijk om toekomstige bewoners en omwonenden te betrekken bij de verdere ontwikkeling. 
De uitstraling gaan we samen bepalen. Er zijn heel veel mensen op zoek naar een geschikte 
woning. Het programma bestaat met name uit appartementen maar ook uit een aantal 
grondgebonden woningen. Die zijn er weinig in de Filmwijk. Dit is een kans om echt iets toe te 
voegen op deze prachtige plek. Dat is goed voor de doorstroming binnen de wijk, zonder dat het 
afbreuk doet aan het groene en ruime karakter van het park. En tot slot: de gemeente is bereid 
aan de transformatie van Joymere naar woningbouw mee te werken.”

Dinsdag 6 april 2021om 19.00 uur is de eerste digitale participatiebijeenkomst. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de projectwebsite www.newjoymere.nl

Ontwikkelaar Bart Kuil van The Way You Live 
licht toe: 
“In overleg met de gemeente is een programma 
bepaald dat goed past op het kavel en aansluit 
op de behoefte in de wijk en in de stad. De 
woningen komen langs een belangrijke entree van 
de Filmwijk en hebben uitzicht over het park. We 
bouwen alleen op de plek van het tennispark, 
niet in het groen en dus niet in het park maar 
aan het park. De grote heg en de lichtmasten 
verdwijnen en wij willen een open en groen plan 
maken. De landschappelijke inpassing is daarbij 
belangrijk. 


