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Nieuwsbrief Boeierstraat e.o.

Wensen uit de
bewonersenquête
U bent vast nieuwsgierig hoe de gesprekken
verlopen met de BPS Bewonersgroep. In deze
nieuwsbrief leest u wat de Bewonersgroep
betekent voor het sociaal plan en over de
voortgang van het sociaal plan.

Gesprekken met bewonersgroep
Vanaf februari zijn we online in gesprek met vijf buurtbewoners,
de BPS Bewonersgroep. Iedere drie weken zagen wij elkaar via een
computerscherm om het basis sociaal plan sloop van Intermaris
met elkaar te bespreken. Gelukkig kan dit nu in het Infopunt
Wheermolen in het winkelcentrum Makado. Huurdersvereniging
InterWhere schoof de laatste keer ook aan.

Lees het laatste nieuws over de wijk op

Kenmerken
nieuwbouwproject
Boeierstraat e.o.
Boeierstraat 2 t/m 82
Schokkerstraat 2 t/m 24
Pluutstraat 3 t/m 23

Projectomvang en fase
59 eengezinswoningen
Voorbereiding

Important
information
This document contains important
information about the renovation
of your home. If you need help
with the interpretation of this
document, please contact us as
soon as possible.

Reacties enquête
Bewonersgroep
In mei heeft de BPS Bewonersgroep u een
aantal vragen gesteld in een korte enquête.
De vragen gingen over de wensen voor de
nieuwe woning, nodige hulp en het sociaal
plan. De Bewonersgroep heeft veel reacties
ontvangen. Bedankt hiervoor.
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Op 26 september vindt de jaarlijkse markt
plaats in de Anne Franklaan. Er staan ongeveer
70 kramen waar u een kijkje kunt nemen.
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BPS Bewonersgroep Boeierstraat e.o.
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De reacties uit de enquête hebben wij met elkaar besproken.
Zo wil de meerderheid van de bewoners graag in een
appartement gaan wonen. Het liefste in de buurt, in een
bestaande of nieuw te bouwen woning.

Tweedehandsmarkt
Anne Franklaan
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Wensen
type woning

Seniorenwoning
A

Appartement
B

Eengezinswoning Eengezinswoning
C
verzorgingshuis
D
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Voor al uw vragen kunt u nu van maandag tot en met
vrijdag, van 9.00 uur tot 16.30 uur *, terecht op het Infopunt
Wheermolen in het Makado winkelcentrum. De woning
Schokkerstraat 18 gebruiken wij niet meer voor gesprekken.
De woning wordt net als de andere lege woningen
verhuurd via Gapph.
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Huisbezoek
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Deze wensen bespreekt onze bewonersbegeleider Jacqueline
Ton tijdens het huisbezoek met u. Zij bespreekt dan ook de
persoonlijke vragen die een aantal bewoners in de enquête
stelden. Daarnaast willen wij graag afspraken maken over het
ophalen van grofvuil met de gemeente en de buurt. Dit kwam
ook duidelijk als een van de wensen uit de enquête.
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Update
Schokkerstraat 18

Wensen
plek woning

Wheermolen
bestaande woning
A

Wheermolen
nieuwe woning
B

Ergens anders
in Prmerend
C

Stappenplan/planning

Buiten
Purmerend
D

Gapph zorgt met een uitgebreide selectie voor een
bewoner die in de buurt past. De bewoners willen graag iets
betekenen voor de bewoners in de buurt. Als u hulp nodig
heeft staan zij voor u klaar. Aarzel niet om uw buurman of
buurvrouw te vragen. Want samen staan we sterk.

60 jarig huwelijk
De heer en mevrouw De Haas vierden op 6 juni hun
60 jarig huwelijk in de Schokkerstraat. Jacqueline Ton
bezorgde hen namens het projectteam van Intermaris
een mooie bos bloemen.

Projecten en
plannen in de wijk
Steeds meer projecten starten in Wheermolen-Oost. Wilt u
niets missen, meldt u zich dan aan voor de Wij Wheermolen
krant. Deze ontvangt u in de brievenbus. Daarnaast sturen wij
een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief. U kunt zich
aanmelden op www.wijwheermolen.nl. U leest hier het
laatste nieuwst over alle projecten.

Reparatieverzoek

Augustus

Bespreken aanvullingen BSP Sloop met bewonersgroep

Begin september

Akkoord BPS BewonersgroepB

Begin september

Akkoord Intermaris

Is er iets kapot in of aan uw woning? Of in
een algemene ruimte? Bepaal zelf hoe u een
reparatie-afspraak maakt:

Half oktober

Peildatum + Stadsvernieuwingsurgentie *

•

Half oktober

Start huisbezoeken

•
•
Bij alle stappen die we zetten houden we rekening met de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

Op Mijn Intermaris plant u snel en gemakkelijk zelf een
reparatie-afspraak op een moment dat het u uitkomt.
Heeft u nog geen account? Vraag uw registratiegegevens
aan via telefoonnummer 088 25 20 100.
Stuur een e-mailbericht naar info@intermaris.nl.
Neem telefonisch contact op via telefoonnummer
088 25 20 100.

* Let op! Tussen 12 juli en 23 augustus is het Infopunt op woensdag gesloten.

Belangrijke
contactgegevens
en websites
Intermaris
Jacqueline Ton, bewonersbegeleider
088 250 25 100, info@wijwheermolen.nl
of via www.wijwheermolen.nl

Gemeente Purmerend		
Edwin Farber, wijkmanager		
0299 452 452 of via www.purmerend.nl

InterWhere
0299 770 014 of via www.interwhere.nl

Gapph
Nathaniel, Kevin en Noa
088 62 62 200 of via www.gapph.nl

Sociaal Wijkteam
Overwhere Wheermolen
0299 480 630 of via www.swtpurmerend.nl/
overwhere-wheermolen

Welzijn WonenPlus
0299 820 130 of via www.welzijnwonenplus.nl

Mijn gemeente app
Is er iets kapot in uw woonomgeving?
Of heeft u ergens last van? Meld het meteen
bij MijnGemeente app.

Grofvuil
Bent u aan het opruimen? Meld grofvuil aan
via de website van de gemeente of breng het
bij de Milieustraat op Van IJsendijkstraat 186.

WIJ
WHEER
MOLEN
Telefoonnummer
088 25 20 100
info@wijwheermolen.nl
www.wijwheermolen.nl

Uitgave
Deze nieuwsbrief is een
gezamenlijke uitgave van
de gemeente Purmerend
en Intermaris.
juli 2021

