NIEUWSBRIEF #10 BOUW WESTERPARK WEST (25 juni 2021)
Hoog bezoek in de toren
Mevrouw Alleman woont tegenover De Voortuinen aan de
Haarlemmerweg. Ze woont daar al zolang de Gibraltarbuurt bestaat. Dat
wil zeggen, sinds 1938, toen ze uit een heel klein huisje in de Jordaan
naar deze mooie nieuwe buurt in West verhuisde. Jarenlang had ze hier
op de hoek een drogisterij. De hele buurt kende haar. Je zou haar met
recht de koningin van de buurt kunnen noemen. En dat is de reden
waarom ze onder begeleiding van bouwer KondorWessels, een kort
bezoekje mocht brengen hoog in de vernieuwde toren.
Projectleider Dave Sabelis ontving mevrouw Alleman met de daarbij
passende waardigheid. Met de lift naar boven. En, met respect voor de
coronaregels, een indruk krijgen van een nieuwe woning en het uitzicht.
Even over haar buurt, over haar stad kunnen uitkijken. Vanaf deze plek,
die ze in ruim 80 jaar heeft zien veranderen van een weiland naar kleine
industrie, naar ‘moderne’ kantoren, naar de woningen die komende
maanden en jaren zullen worden opgeleverd. Een ontwikkeling die ze
steeds op de voet heeft gevolgd, betrokken als ze is. Ze was diep onder
de indruk en heel blij dit te mogen meemaken. Ze is de bouwer heel
dankbaar. En wij haar.

De parkeerkelder komt in beeld
Onder de woongebouwen Blend en Pepper&Salt komt een grote
parkeerkelder. Die is al bijna klaar. Het is een indrukwekkend stuk werk,
helaas zijn de vorderingen vanaf de straat bijna niet te volgen. Maar vanuit
de hijskraan des te beter!
Zodra de kelder klaar is wordt het eerste deel van de begane grondvloer
gestort. Dat gebeurt waarschijnlijk eind juli. Na de zomervakantie, begin
september, worden dan snel de eerste contouren van Blend zichtbaar. Er
wordt een verdieping per 2 weken gebouwd. Wat betekent dat rond de
Kerst 7 verdiepingen zichtbaar zullen zijn. Pepper&Salt lopen daar steeds
4 weken achteraan, vanaf eind september.

Eerste woningen Voortuinen opgeleverd
De boompjes staan in de Voortuinen, de bouwhekken zijn weggehaald:
laat de nieuwe bewoners maar komen. De eerste woningen op de tweede
verdieping zijn ondertussen al opgeleverd. Ook de algemene en
commerciële ruimtes op de begane grond zijn klaar. Alle kopers hebben
een uitnodiging gehad voor de oplevering van hun huis de komende
weken.
Het tijdelijk parkeerterrein direct naast de woontoren wordt momenteel
klaar gemaakt voor gebruik door de toekomstige bewoners. Wie de
nieuwe eigenaar wordt van het ondertussen beroemde paard, dat blijft nog
even de vraag…

