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BOUW RONDOM KERST EN CORONA
De Kerstvakantie staat voor de deur. De bouw zal in de komende twee weken bijna
volledig stil liggen. De verwachting is dat wellicht hier en daar wat kleine
werkzaamheden verricht moeten worden. De lockdown geldt niet voor de bouw. En
ondertussen? Hieronder kort iets over de laatste vorderingen.
Wij wensen u vooral de best mogelijke Kerstdagen en alvast een lichter 2021.

Kelderbak
Terwijl op de ene kavel De Voortuinen steeds herkenbaarder worden, zal op de andere kavels
-die van Blend, Pepper en Salt- schijnbaar nu eerst steeds minder te zien zijn. Dat komt omdat,
nu de damwanden klaar zijn en de palen de grond in, de toekomstige kelderbak zal worden
uitgegraven. De graafmachines zakken langzaam naar beneden. Het afvoeren van de grond is
een hele operatie, die na de Kerst op gang zal komen. Dan zal daar ook een nieuwsbrief aan
gewijd worden. Daarna wordt de kelderbak aangelegd, allemaal dus onder het niveau van de
straat.
Markant
Voor de beeldbepalende bomen in De Voortuinen zijn de eerste bakken op de balkons
geplaatst, waarmee de toren haar nieuwe markante uiterlijk gaat krijgen. Alle balkons zijn
gelegd, en in de woningen zelf wordt ook al hard gewerkt, aan nieuwe vloeren en wanden. Na
de Kerst wordt zelfs al met stuc- en tegelwerk begonnen. En de begane grond is van glas
voorzien, zodat al meer duidelijk wordt hoe de entree er uit gaat zien.

Spreekuur en corona
Vanwege de lockdown is bezoek aan het spreekuur bij het kantoor op de Haarlemmerweg 533
tot 19 januari helaas niet mogelijk. Maar daarmee zijn wij niet onbereikbaar! In tegendeel.
Via het maildres bouw@westerparkwest.amsterdam kunt u altijd met vragen of klachten
terecht. Zoals gebruikelijk zal het spreekuur op woensdagmiddagen wel bemand zijn. Tussen
14.00 en 18.00 uur op woensdag kunt u dan bellen met 06-20 226674. Desgewenst kunnen we
aan de telefoon besluiten een video-verbinding te verzorgen, zodat we u op de best mogelijk
manier te woord kunnen staan. Overigens is het spreekuur wel dicht tijdens de Kerstvakantie.
Tot ziens in 2021!
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