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Nieuwsbrief 2 voortgang werkzaamheden
Herstructurering Bloemwijk Alkmaar

Geachte heer/mevrouw,
In november heeft u onze nieuwsbrief ontvangen over de voortgang van de herstructurering van het
project Bloemwijk. We vinden het belangrijk om u hiervan op de hoogte te houden. Voordat we in de
kerstvakantie, van 27 december t/m 9 januari 2022, de werkzaamheden twee weken stilleggen,
willen we u nog informeren over dit project.
Volgens planning
De verwachting is dat de asbestsanering van blok 1 t/m 7 en sloopwerkzaamheden van blok 1 en 2
voor de kerst kunnen worden afgerond. Na de kerst beginnen we met het puin afvoeren van blok 1
en 2. Ook starten we dan met de asbestsanering en sloopwerkzaamheden van de blokken 3 t/m 9. De
totale sloopwerkzaamheden van de het gehele plan zal tot en met week 12 in beslag nemen. Daarna
wordt er gestart met de nieuwbouw. De afbeelding van de sloopvolgorde vindt u op de volgende
pagina.
Parkeren
We hopen dat u weinig tot geen overlast van ons verneemt. We doen ons uiterste best om dit zoveel
mogelijk te beperken. We hebben echter vragen ontvangen over hoe het straks geregeld is met het
parkeren van de werknemers die op de bouwlocatie werken. Op onze bouwlocatie is voldoende
parkeergelegenheid voorhanden. Ook worden onze partijen verzocht om hun medewerkers zoveel
mogelijk te laten carpoolen.
Verkeersplan
Bouwen doen wij veilig. Om de veiligheid van voorbijgangers en de omgeving te waarborgen, hebben
we een verkeersplan opgesteld waarin we transporten veilig hebben geregeld. Het bouwverkeer
dient een verplichte aanrijroute te volgen naar de bouwplaats. Hierbij verzoeken wij om stapvoets te
rijden. Begin 2022 gaan we de route naar de bouwlocatie voorzien van borden. In de afbeelding op
de volgende pagina wordt de bouwplaatsinrichting uitgelegd.
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Communicatie en contact
Tijdens de bouw zullen wij u op de hoogte houden van de werkzaamheden, dit doen we door middel
van nieuwsbrieven. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met onze
uitvoerder Auke Westra. Hij is te bereiken via 0515-57 82 00 of via communicatie@jorritsmabouw.nl
We wensen u fijne feestdagen en wij kijken uit naar een mooi 2022, waarin we verder gaan met de
herstructurering van Bloemwijk Alkmaar!
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam
Jorritsma Bouw
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Afbeelding: sloopvolgorde
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Afbeelding: bouwplaatsinrichting

