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Bouwveld E / D2+D3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Hierbij willen wij u informeren over de start van het nieuwbouwproject Lusthof te Purmerend. Onlangs 
hebben wij een onherroepelijke bouwvergunning ontvangen en zullen de voorbereidende 
werkzaamheden gaan starten. De overdracht van de grond staat gepland voor 2 juni 2022. Hierna 
zullen wij starten met het inrichten van onze bouwplaats, conform bijgaande bouwplaatsinrichting (zie 
bijlage). Hieronder zullen wij u kort informeren over het bouwproject en over de planning van de 
aankomende periode: 
 
Bouwplan  
Het project Lusthof te Purmerend bestaat uit 84 appartementen en 4 commerciële ruimten, verdeeld 
over 6 bouwblokken, te weten: 

• Blok A: 53 huurappartementen (zie paars op bouwplaats) 
• Blok B: 6 appartementen + 2 commerciële ruimten (zie blauw op bouwplaats) 
• Blok C1: 6 eengezinswoningen (zie oranje op bouwplaats) 
• Blok C2: 5 eengezinswoningen (zie oranje op bouwplaats) 
• Blok D: 8 appartementen + 2 commerciële ruimten (zie licht blauw op bouwplaats) 
• Blok E: 6 appartementen (zie rood op bouwplaats) 

Alle blokken (behoudens blok D) sluiten aan op een algemene binnentuin, waaronder de 
parkeergarage komt op begane grond (maaiveld) niveau. Alle blokken hebben een bouwhoogte van 
circa 13,0m1 conform het bestemmingsplan van de gemeente. De gevels van de blokken krijgen een 
stadse uitstraling, conform de overige woningen en appartementen in de wijk. 
 

 
 

 
 

Datum               : 13 juni 2022 Project       : 901-B 82 won. + 2 comm. ruimte Lusthof te Purm 
Onze referentie : 22/19/191137/lk Onderwerp : Start bouw 84 app. + 4 commerciële ruimte Lusthof  



Werkzaamheden 
Via deze weg willen wij u ook informeren over de planning van de aankomende periode. Wij zullen 
vanaf medio week 23 de bouwplaats gaan inrichten, waarbij wij bouwhekken zullen plaatsen en een 
tijdelijke keet zullen plaatsen. Het definitieve ketenpark (aan zijde Kromme Wijzend), zullen wij medio 
week 34 2022 aanbrengen. De eerste bouwactiviteit die gaat plaatsvinden is het heiwerk, waarbij de 
verwachting is dat wij medio week 25 zullen starten. Hierbij zal een combinatie plaatsvinden van Vibro 
palen en DPA+ palen (grondgevormde palen). Deze werkzaamheden zullen tot de bouwvak vakantie 
(week 30 t/m 33 2022) plaatsvinden met een uitloop na de bouwvak vakantie (blok D). Wij zullen 
hierbij ervoor zorgen om de overlast zoveel als mogelijk te beperken, echter kan dit wellicht wat 
geluidshinder veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Werktijden 
Onze werktijden zijn in principe van 07:00 tot 16:00 uur. Mocht het nodig zijn, dan kan er - conform het 
bouwbesluit - op maandag t/m zaterdag worden gewerkt van 07:00 tot 19:00 uur. 
 
Contactgegevens 
U kunt tijdens kantoortijden telefonisch contact opnemen via 0172 520 260, daarbuiten is dat per mail 
info@vinkbouw.nl.  
 
Wij doen er uiteraard alles aan om de overlast van de bouwwerkzaamheden voor u zoveel mogelijk te 
beperken. Als u verdere vragen heeft of informatie wenst, kunt u contact opnemen met Vink Bouw. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectteam Lusthof te Purmerend 
T: 0172-520260 
E: info@vinkbouw.nl 
Vink Bouw B.V. 
 
 
Bijlage 1: 901 TEK VB Bouwplaatsinrichting 220422 
 
 
 
  
  
 
 
  
 


