
 

 
 
 
 
Datum  30 januari 2019 
Referentie 19-6991/JVDV 
Onderwerp Start bouw ‘Noordergeestkerk en omgeving’ 
 
 
 
Beste omwonende van de voormalige Noordergeestkerk, 
 
Binnenkort start Bouwgroep Dijkstra Draisma in opdracht van Kennemer Wonen met de 
nieuwbouw van de 15 woningen op het terrein van de voormalige Noordergeestkerk en 
omgeving. De werkzaamheden kunnen komende periode voor enige geluids- en 
parkeeroverlast in de wijk zorgen. Wij informeren u daarom graag over de werkzaamheden. 
 
Start werkzaamheden en parkeren 
Begin februari wordt het deel van het parkeerterrein aan de Vinkenbaan dat bebouwd gaat 
worden, afgezet met hekken. Dit betekent dat er op dat deel van het parkeerterrein niet meer 
geparkeerd kan worden. Hierdoor kunt u een toename van parkeerdruk ervaren in uw straat of 
buurt tijdens de bouw. In het nieuwbouwplan komt het huidige aantal parkeerplaatsen terug, 
aangevuld met extra parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners. Het nieuwbouwplan vindt u 
op onze website. 
 
Op het afgezette deel van het parkeerterrein wordt eerst het asfalt verwijderd en nieuwe  
grond aangebracht. Hierna wordt het nieuwe riool aangelegd en starten de 
funderingswerkzaamheden voor de 15 woningen. De woningen worden gefundeerd op korte 
boorpalen. Er wordt dus niet geheid. Deze funderingsmethode brengt relatief weinig overlast 
met zich mee. Enige geluidsoverlast is echter niet te voorkomen.   
 
Rioolwerkzaamheden en parkeren 
Het nieuwe riool wordt voor een deel in de toegangsweg naar het parkeerterrein aangelegd. 
Dit betekent dat tijdens de rioolwerkzaamheden het gehele parkeerterrein gedurende één 
week niet toegankelijk is. Zodra de exacte datum van deze afsluiting bekend is, wordt dat met 
borden op het terrein aangegeven.    
 
Opname aangrenzende woningen 
Kort voor de start van de funderingswerkzaamheden, zal een onafhankelijk expertisebureau 
een beperkt aantal woningen in de directe omgeving van het bouwterrein opnemen. Met deze 
opname worden de desbetreffende woningen bekeken in de situatie zoals deze is vóór de 
start van de werkzaamheden. Het expertisebureau neemt zelf contact met u op als het nodig 
is om een opname van uw woning te doen. 
 
  



 

Ruwbouw en afbouw 
Na het funderingswerk, worden de woningen verder gebouwd. De verwachting is dat de 
woningen voor de bouwvak wind- en waterdicht zijn. Na de bouwvak vindt de inpandige 
afbouw plaats. De woningen kunnen dan eind  2019 worden opgeleverd, en aansluitend 
worden verhuurd.  
 
Bouwverkeer 
Tijdens de bouwperiode is er sprake van bouwverkeer voor de aan- en afvoer van materiaal 
en personeel. In overleg met de gemeente Heiloo proberen wij de overlast door bouwverkeer 
zoveel mogelijk te beperken. Zodra de inrichting van het bouwterrein en de routing van het 
bouwverkeer door de gemeente zijn vastgesteld, vindt u deze informatie op onze website. 
 
Meer informatie 
Het nieuwbouwplan, de inrichting van de aangrenzende omgeving inclusief 
parkeergelegenheid en meer praktische informatie vindt u op onze website. 
Ga hiervoor naar www.kennemerwonen.nl/noordergeest.  
 
Vragen en contact 
Vindt u op onze website geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op via 
info@kennemerwonen.nl of (072) 8 222 888. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
P. van Dam 
Projectleider Vastgoed 
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