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Nieuwsbrief Rudolf Garrelsstraat

Woningen wind
en waterdicht
De nieuwe woningen zijn steeds duidelijker
zichtbaar. De woningen zijn helemaal dicht
en we gaan de binnenkant verder afmaken.
De gezamenlijke fietsenbergingen zijn klaar en
de brommer- en scooterstalling volgt straks.
Maar eerst beginnen we met het maken van
de nieuwe hoofdentrees.
In deze nieuwsbrief geven wij u een update
van alle onderwerpen die met de begane
grond van het woongebouw te maken hebben
en de omgeving rondom uw flat.

Lees het laatste nieuws over de wijk op

Kenmerken
Rudolf Garrelsstraat
R. Garrelsstraat 274 - 296

Projectomvang en fase
12 nieuwe 3-kamerwoningen
Uitvoering
Aanbieding op Woonmatch:
april - mei 2022

Important
information
This document contains
important information about
construction of the new building.
If you need help with the
interpretation of this document,
please contact us asap.

Hoofdentree aan
zijkant gebouw
Op dit moment is de ingang van
de hoofdentrees nog tijdelijk aan de
achterkant van het gebouw.
De bedoeling is dat de ingang van
de nieuwe entrees straks aan de
zijkant is. Dit zal in juli klaar zijn.

Planning
Nu de woningen wind- en waterdicht zijn kunnen we u een
betere planning geven voor de komende tijd. Hemubo werkt
de komende tijd vooral binnen in de woningen. Ze plaatsen
binnenwanden, betegelen het toilet en de badkamer en
werken aan de installaties (elektra, warmte en water).
In mei brengt Hemubo het sedumdak aan.

Verhuur 12 nieuwe
driekamerwoningen
Meer over de nieuwe woningen leest
op www.intermaris.nl/rodegarrels
Op deze website ziet u de plattegrond van de woning.
Deze zijn voor alle woningen hetzelfde en komen ook in
spiegelbeeld voor. Straks kunt u hier ook de verhuurfolder
inzien.
Huurders die een sociale huurwoning in Purmerend leeg
achterlaten, krijgen voorrang. De woningen bieden wij
rond eind april - mei 2022 aan op Woonmatch Waterland.
In de advertentie staan straks de voorwaarden en
plattegronden van de woningen.

Algemene
fietsenberging
U kunt u met uw fiets al terecht in de gezamenlijke
fietsenbergingen. Het is mogelijk om uw fiets met een
extra slot te vast te zetten aan de stang aan de muur.
De deuren gaan open met uw algemene toegangsdeur
sleutel. Voor de brommers en scooters maken wij een eigen
gezamenlijke berging. Die komt op de plek waar nu de
tijdelijke hoofdingang is. Als deze ruimte klaar is mogen
scooters en brommers alleen in deze ruimte. Dat heeft te
maken met de brandveiligheid.

Openbaar gebied
ontmoeten en sport
in de buurt
In juni vorig jaar vond het Urban event
plaats op de parkeerplaats achter het gebouw.
Hier konden veel jongeren kennis maken met
free running, calisthenics en straatbasketbal.
We wilden weten wat de jongeren en
bewoners graag zien in de buurt. Er zijn
enquêtes gehouden onder de jongeren en
buurtbewoners.

Bekijk het plan
bij het Infopunt
Het voorstel voor de nieuwe inrichting van het openbaar
gebied kunt u bekijken bij het Infopunt Wheermolen in het
Makado winkelcentrum. Naast de speeltoestellen die er al
stonden komen er minidoeltjes en op het oude basketbalveld
een plek voor ontmoeting. U kunt zelfs nog een keuze maken
hoe deze plek benut moet worden. Aan de zijkant van de
flat, bij de ingang tot de dijk komt een nieuw
basketbalveldje terug.

Samen op weg naar een
nieuw Wheermolen-Oost!
Gemengd, gezond en nóg
gezelliger.
www.wijwheermolen.nl

Grofvuil
Samen houden we
onze omgeving schoon
We willen geen ongedierte. Voor de ondergrondse containers heeft u een afvalpas
gekregen van de gemeente.
Bij de renovaties en sloopnieuwbouwprojecten bieden
bewoners meer afval aan. Intermaris en gemeente Purmerend
zijn in overleg met elkaar om dit voor nu en in de toekomst
in goede banen te blijven leiden.
We zien dat er veel grofvuil naast het gebouw wordt
neergezet. Grofvuil meldt u ruim van tevoren aan bij de gemeente en zij halen het gratis op. Zij spreken een datum met
u af waarop u het grofvuil op een afgesproken plek op straat
neer zet. Dit mag niet eerder dan deze datum.

Bel de gemeente via 0299 452 452
voor het ophalen van grofvuil en
maak een afpraak.

Belangrijke
contactgegevens
en websites
Intermaris

WIJ
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MOLEN

Marije Zuurbier, Projectmanager Sociaal
088 250 25 100 of via
wheermolenoost@intermaris.nl

Telefoonnummer

Gemeente Purmerend		

info@wijwheermolen.nl
www.wijwheermolen.nl

Edwin Farber, Wijkmanager		
0299 452 452 of via
wijkmanagement@purmerend.nl

InterWhere
0299 770 014 of via info@interwhere.nl
www.interwhere.nl

Sociaal Wijkteam
Overwhere Wheermolen
0299 480 630 of via
overwherewheermolen@swtpurmerend.nl
www.swtpurmerend.nl

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

088 25 20 100

Uitgave
Uitgave
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van Intermaris en
gemeente Purmerend
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