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Kenmerken 
Rudolf Garrelsstraat  
R. Garrelsstraat 274 - 296

Projectomvang en fase 
12 nieuwe 3-kamerwoningen
Uitvoering

Aanbieding op Woonmatch:
voorjaar 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.

Nieuwsbrief Rudolf Garrelsstraat

Twaalf nieuwe 
woningen
De eerste nieuwsbrief over de bouw van de 
twaalf nieuwe driekamerwoningen ligt voor u. 
U bent vast nieuwsgierig hoe de komende 
tijd eruit ziet! 

In deze nieuwsbrief leest u meer over 
de vernieuwing van de hoofdingangen en de 
werkzaamheden aan de nieuwe woningen.
Bekijk de woningplattegronden en impressies
op pagina 3.

 Lees het laatste nieuws over de wijk op



Twee nieuwe 
uitnodigende 
ingangen
Postkast en intercom 
Alle postkasten zijn van de verdiepingen gehaald. U kunt 
de postkasten vinden aan de achterkant, bij de tijdelijke 
hoofdingang. De video intercom is al eerder geplaatst, 
zodat u hier alvast gebruik van kan maken. De namen zijn 
eind september uit het systeem van de intercom gehaald. 
Dit doen wij omdat we anders bij elke verhuizing de naam 
in het systeem moeten aanpassen.

Algemene  
fietsenberging
De algemene fietsenbergingen zijn nog niet klaar. Plaats  
uw fiets daarom nog niet in deze bergingen. Er moeten nog 
een aantal werkzaamheden plaats vinden. Ook wordt het 
glas nog vervangen zodat het altijd zichtbaar is dat er 
mensen binnen zijn. Het glas wordt gedeeltelijk doorzichtig.

Tijdelijke nieuwe
hoofdingang
De kabels en leidingen in de grond voor het  
gebouw zijn verplaatst. De oude hoofdingangen 
zijn gesloopt. Dat betekent dat voor iedereen 
die het gebouw in of uit gaat een nieuwe 
looproute is.  

Wil iemand het gebouw in, dan is dit niet 
meer via de voorkant. De nieuwe, tijdelijke 
hoofdingang zit aan de achterkant. 
 

'Er is straks meer verbinding 
tussen het woongebouw 
en de buurt.'
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Twaalf nieuwe 
driekamerwoningen
Rode Garrelsflat
Hier komen twaalf nieuwe driekamerwoningen. 
De huur van een nieuwe woning ligt rond de 
€ 875,- per maand.* Dit doen we, omdat de vraag 
naar deze woningen stijgt in steden waar een grote 
druk is op de woningmarkt, zoals in Purmerend.

Huurders die een sociale huurwoning in Purmerend
achter laten, krijgen voorrang. De woningen bieden wij 
rond het voorjaar van 2022 aan op Woonmatch Waterland. 
In de advertentie staan straks de voorwaarden en 
plattegronden van de woningen.

Planning nieuwe 
woningen
Na een periode van slopen zijn de afgelopen periode alle 
heipalen voor de nieuwe woningen de grond in gegaan
en zijn de funderingen gemaakt. Tot en met het eind van 
dit jaar is Hemubo bezig om de woningen wind- en waterdicht 
te maken. Deze werkzaamheden geven nog enige overlast. 
Daarna volgen begin volgend jaar de steenstrips op de buiten-
muren en maakt Hemubo de binnenkant van de woningen 
klaar. We verwachten dat de woningen in de zomer van 
2022 klaar zijn.

  

Begane grond en eerste verdieping nieuwe
driekamerwoningen.

Achterdeur

We zetten door!
Het is nog even volhouden en dan hebben we 
straks wel wat. Een prachtige Rode Garrelsflat 
met nieuwe woningen in de onderste rand 
van het gebouw.

Wheermolen-Oost! Gemengd, 
gezond en gezellig.

*prijspeil 2021

Voordeur



Belangrijke 
contactgegevens
en websites
Intermaris
Marije Zuurbier, regisseur Wonen
088 250 25 100 of via
wheermolenoost@intermaris.nl

Gemeente Purmerend  
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

WIJ WIJ 
WHEERWHEER
MOLENMOLEN
Telefoonnummer
088 25 20 100 

info@wijwheermolen.nl 
www.wijwheermolen.nl 

Uitgave
Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Intermaris.
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