Met deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de
werkzaamheden die uitgevoerd worden nabij het Hulstkamp gebouw.
De getoonde planning is de voorlopige planning. Houd er rekening mee dat deze
planning te allen tijde kan veranderen door bijvoorbeeld externe invloeden zoals
het weer.
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Hulstkamp

Beste omwonende,

In verband met de veiligheid op en rond de bouwplaats heeft BIK bouw een
vergunning aangevraagd bij de Gemeente Rotterdam om een deel van de
Burgemeester Hoffmannstraat te betrekken bij het bouwterrein. Deze
vergunning is verleend en loopt naar verwachting tot eind juli 2021.
De weg is tussen Burgemeester Hoffmanstraat 4 en 16 afgesloten en is niet
meer toegankelijk voor wegverkeer. Het voetpad blijft wel toegankelijk voor
voetgangers. De garageboxen zijn vanaf de Thorbeckestraat bereikbaar.
Wij begrijpen dat dit voor de omwonenden een ingrijpende en langdurige
maatregel is, echter vertrouwen wij er op dat u begrijpt dat de veiligheid van
iedereen die de bouw passeert als ook de mensen op de bouw voorop staat.

In de afgelopen periode zijn bijna alle voorbereidende werkzaamheden
getroffen en is het nu tijd voor de opbouw van de woningen. De komende
maanden wordt dit gedaan met prefab onderdelen. Omdat dezelfde
werkzaamheden voor een langere periode gelden hebben we deze in de
planning opgenomen met een frequentie in plaats van datum.
Incidentele werkzaamheden die een hogere overlast indicatie hebben zullen
we nog wel los blijven vermelden in het overzicht.

Burgemeester Hoffmanstraat
Frequentie

Werkzaamheden

Verkeers
hinder

Geluid

Uitlaatdamp

Dagelijks

Plaatsen prefab

***

*

*

Dagelijks

Plaatsen breedplaten

***

*

**

Incidenteel

Beton storten

***

*

**

Frequentie

Werkzaamheden

Verkeers
hinder

Geluid

Uitlaatdamp

2-10

Damwanden trekken

****

**

**

5-10 t/m 9-10

Zand spuiten

***

**

**

Dagelijks

Plaatsen prefab

***

*

*

Dagelijks

Plaatsen breedplaten

***

*

**

Incidenteel

Beton storten

***

*

**

Maaskade

Overlast indicatie
****
***
**
*

veel overlast
tijdelijke overlast
geringe overlast
weinig tot geen overlast

