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Nieuwsbrief    

Februari 2020 
 

En we gaan door. Het Zeeheldenterrein is bouwrijp, en we zijn gestart met de voorbereiding 

voor de bouw. De start van het bouwen zal waarschijnlijk medio maart zijn. 

Wie gaat het bouwen? 
De bouw zal worden uitgevoerd door aannemer Huybregts Relou uit 

Son. Hun uitvoerder is Rick van de Ven. Tel: 0499 – 483 483. Rick is 

vanaf 16 maart iedere werkdag op de bouw. De bouwtijden: 

• Op werkdagen:  7.00 – 16.00 uur, af en toe tot 19.00 uur 

• Af en toe zaterdag:  7.30 – 14.00 uur  

Hoe ziet de planning er uit? 

• T/m 17 maart:  Bronnen WKO installatie boren 

• 2 t/m 20 maart:  Aanbrengen funderingspalen 

• 16 maart:    Aanvang funderingswerkzaamheden 

• 6 t/m 10 april:  Opbouw torenkraan en begane grond vloeren leggen 

• 20 t/m 24 april:   Aanvang lijmwerkzaamheden binnenwanden 

Hoe rijdt het bouwverkeer? 

Samen met gemeente en aannemer streven we naar een 

route die het veiligst is, en hopelijk voor u het minste hinder 

oplevert: alle bouwverkeer komt aan vanuit de richting 

Ouwerkerk en draait dan rechtsaf, de Michiel de Ruyterweg 

in. Dat is ook de uitrijroute.  

Waar parkeren de mensen van de bouw? 

Zij rijden met hun busjes de Michiel de Ruyterweg in en 

parkeren op het stuk tussen de Gouden Zonne en de hoek 

van de Michiel de Ruyterweg. De Michiel de Ruyterweg wordt 

na de Bestevaer voor het overig verkeer afgesloten.  

Waar komt de bouwkeet? 

In de tweede of derde week van maart wordt de bouwkeet 

van de aannemer geplaatst. Deze komt op het bouwterrein, aan de kant van Ouwerkerk. Bij het 

groene kruisje op de kaart. Van daaruit heeft de aannemer het beste zicht op de bouw. 

Grote bouwkraan 

De tweede of derde week van maart komt er een bouwkraan op de locatie. Voor het 

bevoorraden. Hij is best groot: 28 meter hoog en 65 meter lang. We vragen de machinist om 

regelmatig foto’s te maken vanuit de lucht en deze met u en ons te delen. Deze kraan zal er 

staan tot ongeveer februari 2021.  

Rick van de Ven 
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Bouwkundige opname 

De aangrenzende bewoners aan de bouwlocatie ontvingen van de aannemer een brief met de 

vraag om een bouwkundige opname te laten uitvoeren door Quattro Expertise. De aannemer wil 

deze opname doen als een nulmeting. We adviseren u om hieraan mee te werken.  

Hoe houden wij contact met u? 

We vinden het belangrijk om u af en toe te 

ontmoeten. Bij de groene strook aan de 

Esschestraat plaatsten we daarom een keet 

die we hiervoor willen gebruiken, als een 

buurtkamer (bij het gele kruisje op de kaart 

hierboven). 

Dit zal de plek zijn om met elkaar te 

overleggen over de voortgang.  Daar kunnen 

we ook bijvoorbeeld de start van de bouw 

vieren, het bereiken van het hoogst punt en de oplevering van de bouw. We zullen u daarvoor 

dan uiteraard uitnodigen en ook de toekomstige bewoners.  

Zo kunnen we al beginnen om de nieuwe buurt op te bouwen. Hebt u ideeën voor gezamenlijke 

activiteiten, of wilt u meehelpen? Laat het ons – Gerdie – weten. Fijn om samen dit te doen. 

Hebt u vragen?  
Voor al uw vragen is Gerdie Jans Rat uw aanspreekpunt en u kunt haar via de app of telefonisch 

bereiken op 06 538 543 64. Of mail g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl. Gerdie kan u ook 

toevoegen aan de buurtapp.  
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