
 

 

 

 

 

Aan de buurtbewoners 

 

 

 

 

Ons kenmerk: 19-D-073/WSAH/akk 

Betreft: Bouw locatie C Prinsenstichting 

Purmerend, december 2019 

 

 

Beste omwonenden,  

 

De bouwwerkzaamheden in Kwadijkerpark vorderen gestaag zoals u hoogstwaarschijnlijk ook al zelf 

gezien heeft. We kunnen, zo voor de aanstaande winterperiode, gelukkig melden dat we nog netjes 

op schema lopen. Voor de kerst zullen we het hoogste punt bereiken. Alle bouwmedewerkers zullen 

voor hun inzet getrakteerd worden op pannenbier. 

 

Start ontwikkeling locatie C 

Inmiddels hebben we ook de omgevingsvergunning voor de bouw van vier kleine dagbestedings-

gebouwen op locatie C (zie tekening op achterzijde) gekregen. De inrichting van locatie C hebben we 

al meerdere keren toegelicht op verschillende informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners. 

 

De aannemers, die ook de andere gebouwen ontwikkelen, zullen ook de uitvoering van locatie C op 

zich nemen. Zij starten hiermee na het kerstreces in januari 2020. De uitvoering loopt naar 

verwachting - mede afhankelijk van de weersomstandigheden - tot medio oktober 2020. Hierna zullen 

de gebouwen verder ingericht worden. Vanaf eind 2020 kunnen we deze dan in gebruik nemen.   

 

Hekwerken plaatsen 

Het huidige hekwerk rondom de bouw van gebouw A (dicht bij de N244) zal aangepast worden zodat 

ook bij locatie C voor iedereen een veilige bouwplaats ontstaat. Op de tekening (zie achterzijde) is het 

huidige hekwerk om de bouw aangegeven met de dikke zwarte lijn. Deze zal na het starten van de 

werkzaamheden voor locatie C worden verwijderd en aangepast waardoor 2 afsluitingen ontstaan 

zoals met de oranje lijnen is aangegeven. Dit kan betekenen dat u tijdelijk een andere wandelroute 

door het park moet kiezen dan u gewend bent. Op de tekening geven we de toegang tot 

Kwadijkerpark vanuit de aangrenzende buurt aan. We begrijpen dat dit vervelend is en hopen op uw 

begrip. De afsluitingen zijn noodzakelijk om een veilige bouwplaats te krijgen. Na de bouw zullen de 

hekwerken verwijderd worden waardoor er weer een open toegankelijke situatie zal ontstaan. Met de 

bouw van locatie C blijven de voorzieningen in het park beschikbaar. Zoals dieren bekijken bij de 

boerderij, biologische groente uit de moestuin of openhaardhout uit houtkloverij. Als buurtbewoner 

bent u ook van harte welkom om hier gebruik van te maken.  

 

 

 

 

  



Woningbouw in Kwadijkerpark 

Ter informatie kunnen wij u ook nog melden dat de woningbouwontwikkelaar naar verwachting in 

januari 2020 een eigen informatiebijeenkomst zal organiseren om u te informeren over de stand van 

zaken van die plannen. Wij zullen daar vanuit Prinsenstichting als toehoorder aanwezig zijn. 

 

Meer informatie 

We hopen dat u zo voldoende weet over de komende ontwikkelingen in het Kwadijkerpark. Mocht u 

naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u mailen naar info@prinsenstichting.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur 

 

 


