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Warmenhuizen, 3 augustus 2016

Project : Nieuwbouw Klaasje Zevenster
Betreft : informatie start bouw

Geachte bewoners rondom de nieuwbouw Klaasje Zevenster,

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn de bouwcombinatie de Nijs – Huybregts en Relou,
en zijn de ontwikkelaar en bouwer van de nieuwbouw van Klaasje Zevenster.
In de afgelopen tijd bent u regelmatig door Brentano geïnformeerd over de stand van zaken
van de nieuwbouw van Klaasje Zevenster. Vanaf heden zullen dit verzorgen. Tijdens het
gehele bouwproces zullen wij u informeren over de voortgang van werkzaamheden.

Bewuste Bouwer
Als Bewuste Bouwer houden wij als bouwcombinatie rekening met u en uw omgeving. Een
Bewuste Bouwer zorgt ervoor dat u zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden en
houdt u op de hoogte van de voortgang van het project.

Mocht u toch hinder ondervinden of heeft u vragen, dan kunt u dit melden via
verbeterdebouw.nl.

Werkzaamheden komende periode
Binnenkort starten wij met het inrichten van de bouwplaats en medio september 2016 starten
de heiwerkzaamheden. Na het heiwerk wordt de fundering gemaakt waarop de
geprefabriceerde en betonnen casco voor blok B en de in het werk gestorte beton t.b.v. de
blokken A en C gemaakt. Deze ruwbouw zal naar verwachting in maart 2017 gereed zijn.

Werktijden
De reguliere werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 06:45 tot 16:30 uur.
Wanneer nodig kan er ’s avonds en op zaterdag gewerkt worden. Wij doen ons uiterste best u
hierover zo vroeg en volledig mogelijk over informeren.
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Transport en route bouwverkeer
De aanvoerroute voor materiaal en materieel is via Klaasje zevensterstraat (zie bijgevoegde
tekening van de bouwplaats inrichting). Laden en lossen doen we op onze bouwplaats.
Soms zullen we tijdelijk de weg (gedeeltelijk) afzetten bij aan- en afvoer van groot materieel.

Overlast
Als omwonende kunt u enige overlast ondervinden van de bouwwerkzaamheden, wij vragen
hiervoor op voorhand uw begrip. Uiteraard doen wij ons best om deze overlast zoveel mogelijk
te beperken. Zo zullen wij gaan heien met een geluidsmantel, dit om het geluidsoverlast van
de heiwerkzaamheden tot een minimum te beperken.

Bij spoedgevallen kunt u ons bereiken via ons algemene telefoonnummer 0226 – 397000 in
Warmenhuizen.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

namens het bouwteam van
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. en Huybregts en Relou

M. de Nijs


