
Nieuwsbrief 2

Stand van zaken

Inmiddels is de bouwput uitgegraven

en ook de palen zitten in de grond.

De komende maanden ziet u de

contouren van het gebouw

geleidelijk verschijnen. De materialen

voor de bouw arriveren per

vrachtwagen op de bouwplaats,

waarbij wij uiteraard ons uiterste

best doen de overlast te beperken. 

Een vrolijke noot

Samen met de buurt en de

gemeente Schagen zijn we in

voorbereiding om de de hekken

langs de bouwplaats op te vrolijken.

Hoe dit precies tot stand is gekomen

en hoe dit eruit gaat zien, leest u in

de volgende nieuwsbrief.  

 

 juni 2021

In opdracht van Wooncompagnie is aannemer Van Wijnen in april gestart met de

bouw van 35 sociale huurappartementen aan het Westerpark. Graag houden wij

u als buurtbewoner komend jaar op de hoogte over de voortgang van de bouw. 



Neem contact met ons op

Ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

wooncompagnie.nl

Postadres:

Postbus 160, 1620 AD Hoorn

Bezoekadres:

Geldelozeweg 41, 1625 NW Hoorn

Volg ons ook op:

Twitter: Wooncompagnie

Facebook: Wooncompagnie

088 17 18 190

Week 23: plaatsen kolommen en

prefab wanden 

Week 23: monteren

ondersteuning van de 1e

verdieping 

Week 24: leggen eerste

verdiepingsvloer 

Week 25: stort eerste

verdiepingsvloer

Hierna worden wanden met een

lengte van 12 meter tussen de

appartementen geplaatst

Parkeergarage - Bouwdeel B

 

 

Week 23: leggen en afstorten

begane grondvloeren 

Week 24: voorbereiden en

opstarten lijmwerk

Week 26: leggen

verdiepingsvloer en klaarmaken

voor stort

Week 27/28: stort

verdiepingsvloer

Bergingen begane grond  -

Bouwdeel A

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de voortgang van de bouw. Indien

u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen of deze liever per e-mail ontvangt, kunt u dit via

info@wooncompagnie.nl doorgeven onder vermelding van Nieuwsbrief Westerpark. 

Bij vragen over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Van Wijnen in

Gorredijk via 0513-467654 of per e-mail gorredijk@vanwijnen.nl. U kunt ook terecht bij

Mascha Kramer, Procesmanager Wooncompagnie via 088 1718 190.

juni 2021

Vragen of opmerkingen?

In juni en juli werken we verder aan de parkeergarage en de bergingen op de

begane grond. Van maandag 26 juli tot maandag 16 augustus vinden er in

verband met de bouwvak geen werkzaamheden plaats. Hieronder vindt u de

globale planning. 

Planning werkzaamheden juni en juli

mailto:gorredijk@vanwijnen.nl

