De voorwaarden voor inschrijving op de woningzoekendenlijst zijn te vinden op het inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier kan vanaf maandag 16 september 2013
worden opgehaald en ingeleverd bij het Stadskantoor
van de Gemeente Edam-Volendam (W. v.d. Knoopdreef
1) en is tevens te downloaden op www.debroeckgouw.nl.
De inschrijftermijn sluit op vrijdag 11 oktober 2013.

de starters voor positie 1, 2, 3 en 4, huurder 1 voor
positie 5, starters voor positie 6, 7, 8 en 9 en huurder
2 voor positie 10. Daarna zijn de huurders “op” en
komen de gevestigden overig in aanmerking. De
gevestigden overig loten voor lotnummer 1 t/m 10.
De keuzeprocedure wordt vervolgd met starters voor
positie 11 t/m 19, lotnummer 1 voor positie 20, starters
voor 21 t/m 29, lotnummer 2 voor 30, starters voor
31 t/m 39 en lotnummer 3 voor positie 40. Uiteraard
komt een opvolgend lotnummer direct aan de beurt
wanneer een voorganger past op de keuzepositie voor
een gevestigde overig.
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Heeft u nu of in de toekomst interesse in een
woning in de Broeckgouw, schrijf u dan nu in!

(voorlopige situatietekening)

Verkoopaanbod GPO-kavels
in fase 6 de Broeckgouw
In september 2014 worden verschillende GPO- kavels in de
Broeckgouw in verkoop gebracht. Tijdens een inventarisatieperiode
bleek veel interesse te zijn in bouwen in eigen beheer.
De gemeente heeft daartoe besloten aan de Meeuweplaat kavels
beschikbaar te stellen in zowel het startersegment (8 rijwoningen)
als in een luxer segment (2^1- kap).
De locatie is uniek, met de achtertuin op het zuiden en de
voorstraat grenzend aan de brede groenstrook die midden door
de Broeckgouw loopt. De Meeuweplaat ligt bovendien dichtbij
het nog te realiseren landschapspark en aan de dijkzone.
De verkoopinformatie komt in de week van 22 - 25 september
beschikbaar, wanneer tevens de aanmeldingsperiode start voor
de keuzeavond.

w w w. e d a m - v o l e n d a m . n l

WERK IN UITVOERING
Weekendafsluiting N244 te Beemster
Oprit A7 Zaandam/Amsterdam en afrit A7 vanuit Hoorn Afslag 6
Purmerend-Noord

De provincie Noord-Holland werkt in het weekend van vrijdag 19 september
tot maandag 22 september aan de kruising op de provincie weg N244 bij de A7.
De rotonde wordt definitief omgevormd tot een kruispunt met verkeerslichten. Hierdoor zijn de toe- en afrit van de A7 afgesloten. Voor het autoverkeer
richting Zaandam/Amsterdam en Purmerend-Noord geldt een omleiding.
Afsluiting toe- en afrit
Vrijdagavond 19 september is van 20.00 uur tot maandagochtend 22 september 05.00 uur de toerit van de A7 richting Zaandam/Amsterdam vanaf de N244
afgesloten. De afrit vanuit Hoorn richting Purmerend Noord (afslag 6) is ook
afgesloten. Verkeer wordt omgeleid met gele verkeersborden.
Verkeershinder provinciale weg N244
Voor het autoverkeer op de provinciale weg N244 richting Alkmaar en Volendam ontstaat verkeershinder. Tijdens de werkzaamheden is altijd er één rijstrook per rijrichting beschikbaar op de N244. De werkzaamheden veroorzaken langere reistijden.
Omleidingsroutes
Verkeer wordt omgeleid via de A7, de N244 en lokale wegen.
Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers bellen naar het
provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, tel: 0800-0200600 (gratis).
Actuele informatie over de werkzaamheden via www.infoN244.nl
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