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Nieuwsbrief Boeierstraat e.o.

Vernieuwing
van uw buurt
Afgelopen jaar ontving u het nieuws
dat de eengezinswoningen van Intermaris
in uw buurt worden vervangen door
nieuwbouw.
Een boodschap die voor veel van u heel ingrijpend is.
Om samen in gesprek te gaan hebben we een oproep
gedaan om mee te praten over onder andere het
Sociaal Plan voor de bewoners in uw buurt.
Vijf bewoners vormen de bewonersgroep. Zij gaan
met ons om tafel om het Basis Sociaal Plan door te
nemen.

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

Informatie
Wij houden u via (nieuws)brieven
op de hoogte. Als u tussentijds
vragen heeft of u wilt graag meepraten, neem dan contact op met
Marije Zuurbier, Regisseur Wonen
via telefoonummer 088 25 20 100
of wheermolenoost@intermaris.nl.

Bewonersgroep

InterWhere

De bewonersgroep heeft de naam
BPS Bewonersgroep en bestaat uit de
volgende leden: Rita Wortel-Deerns,
Berna van der Heiden, Arie de Groot,
Henk Rakers en Ilona van Loenen.

Huurdersvereniging (HV) InterWhere komt op voor de
belangen van de huurders van Intermaris in Purmerend en
Monnickendam. Hieronder valt ook een adviserende rol bij
renovaties. InterWhere maakte samen met Intermaris het
Basis Sociaal Plan voor renovatie en voor sloop.

In december vonden kennismakingsgesprekken met de
bewonersgroep plaats. Ondanks alle coronamaatregelen
die het RIVM opstelde, is het ons toch gelukt om met
de bewonersgroep bijeen te komen. De eerste onlinebijeenkomst vond plaats op 11 februari. De komende
periode hebben we regelmatig overleg met elkaar om
het Basis Sociaal Plan sloop door te nemen.
Het is belangrijk dat de bewoners achter het plan
Staan. Daarom luisteren we naar alle vragen en wensen.
De BPS Bewonersgroep heeft een belangrijke rol bij het
brengen en ophalen van informatie en meningen bij
bewoners. We bekijken samen of er aanvullingen nodig
zijn voor het Basis Sociaal Plan en of deze haalbaar zijn.

Vragen en reacties aan de bewonersgroep

Leden van de bewonersgroep kunnen advies en informatie
vragen aan de bestuursleden van InterWhere. Wat InterWhere
nog meer doet voor de huurders van Intermaris leest u op
onze website www.interwhere.nl. Zij zijn per mail bereikbaar
via info@interwhere.nl.

Projectgroep
Naast een team van bewoners heeft ook Intermaris een team
medewerkers waarbij u terecht kunt. Graag stellen wij ons
aan u voor:
Niels Bon
Marije Zuurbier
Jacqueline Ton
Mandy Buis

projectontwikkelaar
regisseur Wonen
bewonersbegeleider
projectondersteuner

Alle vragen en opmerkingen die u als bewoners heeft
over de renovatie, kunt u stellen aan de bewonersgroep.
Deze worden serieus genomen en besproken tijdens
ons overleg. Vragen over uw persoonlijke situatie stelt u
bij onze bewonersbegeleider Jacqueline Ton. Houdt bij
vragen aan de bewonersgroep rekening met de huidige
coronamaatregelen.

Stappenplan
We starten dit jaar met de bijeenkomsten voor het Sociaal Plan. Hoe het komende
jaar eruitziet hebben wij in onderstaand schema weergegeven:
Bespreken
Sociaal Plan met
bewonersgroep

Vaststellen
Delen (concept) SP
StadsvernieuwingsSociaal Plan
met bewoners en
urgentie en
Boeierstraat e.o.
70% akkoord vragen
huisbezoeken

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

De eengezinswoningen worden vervangen door nieuwbouw

Infopunt
Wheermolen

Update
Boeierstraat 4

Na de lockdown opent het Infopunt Wheermolen:
een plek waar u straks terecht kunt met al uw vragen.
We zijn momenteel druk bezig met het inrichten van deze
ruimte in het Makado (tegenover de ingang van Deen).
Straks werken hier medewerkers van de gemeente,
Intermaris, Clup Welzijn, Spurd Sport en de wijkagent.
Orfeo Wartes maakte er een vlog over. Kijk naar de
vlogs van Orfeo op YouTube.

Op Boeierstraat 4 is in november 2020
brand geweest. De woning hebben wij
leeggemaakt en binnenkort wordt de
woning van buiten netjes gemaakt. Binnen
is teveel schade om de woning nog te
gebruiken, de woning blijft leeg staan.

Burenhulp

Reparatieverzoek

Heeft u hulp nodig met uw
boodschappen, administratie of een
klein klusje in en om huis? Wilt u
graag contact, samen wandelen
of koffiedrinken?

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

Of wilt u juist een buurman of
buurvrouw helpen?
BurenHulp van Intermaris brengt mensen uit de buurt bij
elkaar. Door elkaar te helpen maken we de buurt mooier.
Want samen staan we sterk. Kijk voor meer informatie en
openstaande hulpvragen op onze website.

Online gemak 24/7
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 ofneem
telefonisch contact op via telefoonnummer 088 25 20 100.

Belangrijke
contactgegevens
en websites
Intermaris

WIJ
WHEER
MOLEN

Jacqueline Ton, bewonersbegeleider
088 250 25 100 of via www.intermaris.nl

Telefoonnummer

Gemeente Purmerend		

088 25 20 100

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

wheermolenoost@intermaris.nl
www.wijwheermolen.nl

InterWhere

Uitgave

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.

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

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