he[mans
WONINGBOUW

Aan de bewoners van dit adres

Datum
Onderwerp
Ons kenmerk

10 april 2020
Start bouw Stadlander
20.026 - G.103969

Contactpersoon
Telefoon

A.M. Dees
+31.5!2 36 81 00

Beste omwonenden va n het project Stadtander,

jutl.ie wetl.icht aI hebben gezien, zijn wij Heijmans Woningbouw Noord, begonnen met de bouw van
ons project Stadtander.

Zoal.s

Graag inFormeren wij ju[tie over de werkzaamheden die wi1 (op werkdagen lussen 07.00-16.00 uur) gaan
uilvoeren, hoe [ang deze zutten duren en olu hier mogel.ijk overtast van kan verwachten.

Boren bronnen
0p dit moment zijn wij gestart met het boren van de bronnen. Deze bronnen worden te zijner tijd gebruikt
voor de (aard)warmtepompen in de woningen. Wij zijn met hel boren van deze bronnen op woensdag
apriI geslarl en zutlen hier nog ongeveer vier weken mee bezig zijn. We verwachten dat dit voor u geen
1

overtast zaI geven.
Sta rt he iwerkzaa m heden
Yanaf 27 mei 2020 zutten wij vervolgens gaan s[arten met heiwerkzaamheden. Deze werkzaamheden
duren naar verwachting drie weken. Hetaas brengen deze herwerkzaamheden de nodige getuidsovertast
met zich mee.

Ptaatsen casco's
Nadat het heiwerk is afgerond zutlen aanstuitend de be[onnen casco's worden geptaatst. Deze
werkzaamheden nemen naar verwachting zeven weken in bestag. ln deze periode zaI er veel vrachtverkeer
rijden en een bouwkraan opgestetd staan,
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Afbouw
Daarna zijn we nog to[ de kerst bezig met de afbouw van de woningen. Het (grote) vrachtverkeer zal in deze
periode een stuk minder zijn, mogetijk dat het overige werkpersoneel. Leidt voor meer verkeersdrukte in de

wijk,
Route werk- en vrachtverkeer
A[ het werk- en vrachlverkeer zal worden verzocht om gebruik te maken van de straten Wadwerd en
Bouwerd. De straten Drewerd en Eetswerd mogen niet gebruikt worden door bouwverkeer.
Vragen?

Uiteraard proberen wijde mogel.ijke overlast tot een minimum te beperken, Mocht u naar aanteiding van
deze brief hier vragen over hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via T +31 (0)512 36 81
00
Met vriendetijke g roet,
Na mens projecttea m Stadta nder,

Atex Dees

pro.lectteider
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