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Geachte heer / mevrouw,

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de verwachte werkzaamheden in de komende
periode.

Na een lange periode van ontwikkelen zijn we zover dat deze week wordt gestart met de bouw van
de 7 appartementen. Dit houdt in dat we donderdag 20 december 2018 starten met de
bouwplaatsinrichting zoals het plaatsen van de bouwhekken.

Na de kerstsluiting, van 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019, wordt er in de week van 7
januari 2019 gestart met de grondwerkzaamheden. Conform bouwplanning kunnen we eind januari
gaan starten met het aanbrengen van de funderingspalen wat circa 5 werkdagen duurt. Dit zullen
we doen door middel van een trillingsarm funderingssysteem (waarbij de palen geboord worden in
plaats van geslagen) om de overlast voor u als omwonende te minimaliseren.

Wij hebben aan onze leveranciers en onderaannemers doorgegeven dat het bouwverkeer via de
Boegspriet moet rijden. We willen een deel van de weg gebruiken als bouwplaatsinrichting. Om de
Boegspriet veilig toegankelijk te houden voor gebruikers zullen we naast de asfaltering een tijdelijke
weg aan te brengen middels stelconplaten.

We doen ons best om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip en
vertrouwen op een goed verloop van de bouwperiode.
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Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met: Heijmans Huizen, telefoonnummer
035-5263136 of per mail; infoheijmanshuizen@heijmans.nl. U kunt vragen naar:

- Vincent van de Hoef, projectcoördinator

Met vriendelijke groet,
Heijmans Huizen B.V.

De heer V. van de Hoef
Projectcoördinator


