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onderwerp
Oplevering woningen Binnenbuurt, Kop van West

Beste bewoner,
De bouw van uw woning is bijna voltooid. Via deze brief heten wij u alvast van harte welkom
als nieuwe bewoner van Kop West.
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u te informeren over onderwerpen, die voor u
als bewoner van belang zijn.
Vuilophaal
Voor de vuilophaal staan er voorlopig losse rolcontainers. Hierin kunt u de komende tijd uw
afval deponeren. In de toekomst zullen de ondergrondse containers geplaatst worden
waarin u uw afval gescheiden kan aanbieden.
Als u gaat verbouwen dient u bouw- en sloopafval zelf af te voeren naar de milieustraat.
Zie hiervoor http://afvalpurmerend.nl
Bereikbaarheid
De verhardingen rondom uw woning zijn nog van tijdelijke aard. Wij hebben ervoor gezorgd
dat uw woning lopend bereikbaar is via een stoep.
De bouwwegen zijn deels in een halfverharding en deels in tijdelijke bestratingen.
Aangezien er de komende tijd nog veel bouwverkeer aanwezig zal zijn is er nog sprake van
een tijdelijke situatie.
Parkeren
Voor uw woning geldt de afspraak dat er geparkeerd dient te worden op eigen terrein. Wij
verzoeken u vriendelijk om ook in deze overgangsfase van tijdelijk naar definitieve inrichting
op eigen terrein te parkeren.
Alle informatie over het parkeren kunt u vinden op de website Kop West. Zie in dit verband
onderstaande link:
https://www.kopwest.nl/2018/08/14/parkeren-op-kop-west/
Woonrijp werkzaamheden
Ballast Nedam bv, aannemer is door ons gecontracteerd voor het uitvoeren van de woonrijp
werkzaamheden voor Kop West. Het gebied wordt gefaseerd definitief ingericht. Dit
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betekent aanleg van rijwegen, parkeervakken, voetpaden, fietspaden, openbare verlichting,
ondergrondse containers en aanplant van groen.
Door middel van bewonersbrieven zullen wij regelmatig op de hoogte houden van onze
werkzaamheden.
De heer Johan Hijne is de uitvoerder van Ballast Nedam. Hij s vaak te vinden in de blauw
witte keet van Ballast Nedam op het bouwterrein.
Wijkmanager
Net als voor alle andere wijken in Purmerend heeft Kop West een wijkmanager ,Dit is de
heer Michael Lanting. Hij is aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers in Kop West en,
bereikbaar op telefoonnummer 06-22030718 of e-mail m.lanting@purmerend.nl
Vragen
Heeft u vragen tijdens de werkzaamheden? Neem dan contact op met onze directievoerder
de heer Jan Willem Visser, directievoerder/toezichthouder, bereikbaar op telefoonnummer
06-12601902. Jan Willem Visser is regelmatig aanwezig in de witte bouwkeet op Kop West.
De deur staat ook voor u open.
Met vriendelijke groet,
Ruimtelijk Domein,
team Realisatie,
projectleider Realisatie Kop West,
Brenda Kinsbergen.
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