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Zoals jullie kunnen zien is de nieuwsbrief in een nieuw jasje
gestoken. Jorritsma Bouw, Van Alckmaer en Stadswerk072 zijn
de grootste partijen die in Bloemwijk bezig zijn. Samen
brengen we minstens1x per kwartaal een nieuwsbrief uit.

EEN NIEUW JASJE

TERUGKEEROPTIES,
VIERING START BOUW EN
APPARTEMENTEN
HULSTHOF

PLANNING
WERKZAAMHEDEN

PARKEREN, VERKEERSPLAN
EN VOORSTELLEN
JORRITSMA BOUW

VOORSTELLEN
STADSWERK072

I N  D I T  N U M M E R

TERUGKEEROPTIES
De afgelopen tijd zijn tijdens woonwensgesprekken de wensen
van bewoners geïnventariseerd. Door de klankbordgroep
(Jorritsma Bouw en Van Alckmaer), is aan de hand van de
wensen van bewoners, een mooi aanbod opties voortgekomen.
Bewoners die in fase 1 terugkeren, ontvangen binnenkort
bericht van Jorritsma Bouw over de opties en hoe nu verder.
Bewoners die in fase 2 en 3 terugkeren, kunnen de
verschillende opties inzien bij de Boomkampstraat 5.  

VIERING START BOUW
Na de zomer plannen we een feestelijk moment voor het
leggen van de eerste steen. De uitnodiging voor deze dag
ontvangt u nog. 

http://bloemwijkalkmaar.nl/
https://www.vanalckmaer.nl/
https://www.stadswerk072.nl/
https://www.jorritsmabouw.nl/


P L A N N I N G

Na de woningtoewijzing in juli 2021 is geen van de
koopappartementen in de Hulsthof toegewezen. Het
vernieuwde beleid bij Van Alckmaer is om woningen
niet meer te verkopen. Met het oog hierop is
besloten om deze woningen dan ook niet meer in de
verkoop te doen. De woningen in de Hulsthof zullen
verhuurd worden in de vrije sector. 

VRIJE SECTOR
APPARTEMENTEN
HULSTHOF

We doen ons best om de overlast te beperken en hopen
dat u weinig tot geen last ervaart van de
werkzaamheden. We ontvingen vragen over hoe het
parkeren van werknemers die op de bouwlocatie
werken is geregeld. In principe is op de bouwlocatie
voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Ook worden
onze partijen verzocht om medewerkers zoveel
mogelijk te laten carpoolen.

VERKEERSPLAN
BOUWVERKEER
Bouwen doen wij veilig. Om de veiligheid van
voorbijgangers en de omgeving te waarborgen, hebben
we een verkeersplan opgesteld waarbij we de
transporten veilig hebben geregeld. Bouwverkeer dient
een verplichte aanrijroute naar de bouwplaats te
volgen. Hierbij verzoeken wij om stapvoets te rijden. 

PARKEREN MEDEWERKERS

VANAF 20 JUNI:
PLAATSEN EERSTE
BOORPALEN VOOR DE
NIEUWBOUW

VANAF 11 JULI:
AANBRENGEN VAN DE
FUNDERINGEN

VANAF 22 AUGUSTUS:
START PREFAB BETON
CASCO'S VAN DE
WONINGEN EN BEGANE
GRONDVLOEREN VAN DE
APPARTEMENTEN

EVEN VOORSTELLEN!
CONTACTPERSONEN
JORRITSMA BOUW
Auke Westra (uitvoerder) en Theo Huisma
(projectleider) zijn uw aanspreekpunten bij Jorritsma
Bouw. Auke is tijdens de bouwwerkzaamheden te
vinden in de bouwkeet. Ook is hij bereikbaar via 
0515-578200 of via communicatie@jorritsmabouw.nl 

 
Auke Westra Theo Huisma

mailto:communicatie@jorritsmabouw.nl


KENNISMAKEN MET
STADSWERK072

Jorritsma Bouw is al 5 generaties lang een modern
en vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van
ons bedrijf gaat terug naar 1880, toen Johannes
Jorritsma zijn bouwbedrijf oprichtte in een
grachtenpand in het Friese Bolsward. Hij was een
man die zijn vak verstond. Met zijn vakmanschap
legde hij de basis voor het huidige Jorritsma Bouw.
Met 250 werknemers en meer dan 100 miljoen
omzet per jaar behoren wij tot de grootste bouwers
van Noord-Nederland. Ons hoofdkantoor staat nog
steeds in Bolsward. Daarnaast hebben wij
vestigingen in Groningen en Almere. 

KENNISMAKEN MET
JORRITSMA BOUW

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in september.
Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan contact met
ons op via bloemwijk@vanalckmaer.nl 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Stadswerk072 is verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud van de openbare ruimte in gemeente
Alkmaar. Zo zorgt Stadswerk072 onder andere voor
het groen in de omgeving en houden zij de
openbare ruimte schoon. De nieuw te bouwen
Bloemwijk biedt ook direct kansen om de riolering,
straten en het groen opnieuw in te richten. Daar
gaan wij aankomende periode mee aan de slag.

Lees meer informatie op projectpagina:
stadswerk072.nl/bloemwijk

EVEN VOORSTELLEN! DE
PROJECTLEIDERS VAN
STADSWERK072
Joost Slooves en Barrie Schilder zijn projectleider
bij Stadswerk072. Zij zijn in de voorbereiding en
tijdens de uitvoering het aanspreekpunt voor de
rioolwerkzaamheden en de herinrichting. U kunt
contact met ze opnemen via
projectbloemwijk@stadswerk072.nl 

Barrie Schilder Joost Slooves

mailto:bloemwijk@vanalckmaer.nl
https://www.stadswerk072.nl/bloemwijk
mailto:projectbloemwijk@stadswerk072.nl
mailto:projectbloemwijk@stadswerk072.nl

