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Deze nieuwsbrief is opgebouwd uit algemene nieuwsberichten over voortgang van de
bouw van Westerpark West. Aangevuld met het laatste nieuws en speciale
aankondigingen. De nieuwsbrief zal naar verwachting één keer per 4 weken verstuurd
worden, en extra bij uitzonderlijk nieuws. In deze nieuwsbrief vindt u geen informatie
over de woningen en de verkoop daarvan. Informatie daarover vindt u hier.
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Jasper Etten
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KOMENDE WOENSDAG SPECIAAL SPREEKUUR
De afgelopen weken, en de komende weken tot half oktober, is bouwer J.P. van
Eesteren bezig damwanden in de grond te trillen op kavel 1B en 2A. Omwonenden
zullen hier overlast van ervaren, en daarom is er komende woensdag een speciaal
spreekuur, waar Sander Kok van J.P. van Eesteren zal aanschuiven om uw vragen en
reacties te beantwoorden.
U bent welkom op dit speciale spreekuur van Westerpark West komende woensdag
16 september van 14.00 tot 17.00 uur.
Adres: Haarlemmerweg 533 (het kantoortje op de hoek, zie foto)
Mailadres:

bouw@westerparkwest.amsterdam.
* * *

EERSTE VOORTUINEN KOMEN IN ZICHT
Aan de onderst verdiepingen van de toren op kavel 1A worden de eerste
balkonplaten in de omloopconstructie geplaatst, waarmee de beoogde Voortuinen
langzaam zichtbaar worden.
De bouwer van de Voortuinen, Kondor Wessels Amsterdam, is de komende weken
ook bezig met het de voorbereidingen voor het plaatsen van kozijnen en met het
ophogen van de toren met drie verdiepingen. De stalen omloopconstructie zal
verdiepingsgewijs worden gemonteerd richting de bovenste verdiepingen. En in de
toekomstige woningen zijn installateurs bezig met leidingen, waarna gestart zal
worden met het plaatsen van woningscheidende wanden.

* * *

Fotograaf: Jorrit Lousberg/Vattenfall
TENTOONSTELLING AANLEG STADSWARMTE IN HET WESTERPARK
Aankomend weekend, zaterdag 12 en zondag 13 september, zijn de Open
Monumentendagen. Tijdens deze dagen is in de Petruskerk in het voormalige dorp
Sloterdijk een ruimte ingericht met informatie van Westpoort Warmte over de
aanleg van de warmteleidingen voor het GWL-terrein en Westerpark West.
Westpoort Warmte, een samenwerking tussen Vattenfall en AEB Amsterdam, is in
maart gestart met het aanleggen van warmteleidingen vanaf de Arlandaweg naar het
GWL-terrein aan de Waterkeringweg, zo’n 2 kilometer verderop. Deze nieuwe
warmteleidingen gaan straks de woningen van het Westerpark West en GWL-terrein
van duurzame stadswarmte voorzien. Met de aanleg van dit tracé wordt een
bijzondere mijlpaal bereikt, namelijk het leveren van de eerste duurzame stadswarmte
vanuit AEB Amsterdam binnen de ring in Amsterdam-West. Tijdens de tentoonstelling
zijn foto’s te zien van de aanleg van de warmteleidingen en uitleg over hoe
stadswarmte werkt.
De Petruskerk is zaterdag 12 en zondag 13 september geopend van 10.00 tot 16.00
uur. De tentoonstelling is volgens de RIVM richtlijnen ingericht.

* * *
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