Nieuwsbrief
Reitdiep fase 3
Beste ouders/verzorgers,
De vakantieperiode staat voor de deur. Arcadis vindt het belangrijk om in deze periode ook aandacht te hebben
voor veiligheid op en rond de bouwplaats. Daarom deze nieuwsbrief aan u en uw kinderen.

Veilig werken en wonen!
Een bouwterrein is niet vrij toegankelijk. Het is zelfs verboden toegang! Dit
heeft een belangrijke reden. Op het terrein vinden activiteiten plaats die
potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld:
• Er wordt gewerkt met grote machines (gevaar voor aanrijding);
• Er liggen bouwmaterialen opgeslagen (gevaar voor omvallen en bedelving);
• Grond hoeft niet altijd stabiel te zijn (gevaar voor struikelen);
• Gaten en geulen (gevaar voor vallen);
• Andere gevaren.
Dit geldt voor volwassen en zeker voor kinderen!!!

Veel van de beschreven gevaren zijn niet alleen aanwezig als er fysiek werkzaamheden plaatsvinden. Ook buiten
werktijden liggen gevaren op de loer.

Er wordt hard gebouwd
Getuige onderstaande foto's zijn een aantal creatievelingen al gestart met de bouw van de eerste woning. Ook al
lijkt de constructie stevig in elkaar te zitten, het is een hele gevaarlijke situatie. Als de stenen omvallen is dat al
gauw een gewicht van 200 kg hard en puntig materiaal dat bovenop je valt. Ernstig letsel is dan zeker aan de
orde. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jonge techneuten in de dop op het bouwterrein komen. Om
ongelukken te voorkomen vragen wij ouders uit de omgeving dit met hun kinderen te bespreken en kinderen
duidelijk te maken dat een bouwterrein GEEN speelterrein is.

Samen op naar een veilige vakantieperiode
Arcadis is op werkdagen meestal van 7.00 uur tot 18.00 uur in het terrein aanwezig. Volgens onze huidige
planning gaan wij ervan uit dat wij in de eerste twee weken van de bouwvak (week 32 en 33) nog
werkzaamheden verrichten. In de derde week van de bouwvak (week 34) zijn wij zoals het er nu uit ziet niet aan
het werk en is er overdags niemand aanwezig. Op een bouwterrein zijn voor kinderogen vele mooie uitdagingen
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te vinden, wij beseffen dat een bouwterrein daardoor als een magneet werkt voor uw kinderen. Wij zorgen ervoor
dat wij met hekken het bouwterrein zo goed mogelijk afsluiten. Wij proberen ook het bouwterrein zo veilig mogelijk
achter te laten. Als u uw kinderen vertelt over de gevaren op een bouwterrein en de kinderen uit het bouwterrein
weet te houden, kunnen wij allebei een zorgeloos en een veilige vakantieperiode ingaan.
Het uitvoeringsteam van Arcadis Nederland wenst u in ieder geval een prettige en mooie vakantie toe.

Contact en informatie
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Steef Swart
Telefoon: 06 214 73705
Email: reitdiep.fase3@arcadis.com
Projectsite: www.reitdiepfase3.nl
Huismeester
U kunt uw vragen ook per email sturen aan onze huismeester Bart Dalenoord:
Email: reitdiep.fase3@arcadis.com

Wist u dat
In fase 3 van Reitdiep realiseren wij velden voor natuurlijke zuivering van afvalwater. Na de schoolvakantie
gaan wij met de scholen op Reitdiep fase 3 overleggen hoe wij hier in de klassen informatie over kunnen
geven aan de kinderen. Onze huismeester Bart Dalenoord gaat zogenaamde ‘gastcolleges’ geven. De
voorbereidingen hiervoor worden inmiddels getroffen.
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