Beste omwonende,
Met deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de
werkzaamheden die de komende weken uitgevoerd gaan worden bij het Hulstkamp
gebouw.
De planning is ten op zichte van de vorige nieuwsbrief enigszins verschoven. Zo
zal de plaatsing van de grote toren kraan, oorspronkelijk gepland van 19 tot en met
25 mei, op een later moment plaats vinden. De nieuwe datum zullen wij in de
nieuwsbrief van mei aan u laten weten.

In deze periode bestaan de werkzaamheden vooral uit het ontgraven van de
bouwkuip en het aanbrengen van het zandcunet. Dit levert veel vrachtverkeer door
de straat op.
Na het voltooien van het zandcunet en het afvoeren van puin en grond gaan wij
een werkvloer van beton toepassen. Hiervoor zal de straat op donderdag 9 april en
vrijdag 10 april (week 15) afgezet moeten worden. Dit is een week later dan
oorspronkelijk gepland.
Verkeershinder: ***
Geluid: **
Uitlaatdamp: *

In deze weken gaan wij de boorpalen aanbrengen en dit duurt naar verwachting
ongeveer 4 weken. Aan het begin van deze periode wordt de boorstelling
aangevoerd, om de palen die het gebouw moeten dragen aan te brengen. Er zal
regelmatig aanvoer zijn van stalen buizen.
Verkeershinder: **
Geluid: *
Uitlaatdamp: *

De constructie van de keldervloer wordt in deze periode aangebracht. Voor de
werkzaamheden zal er regelmatig (2 à 3 keer per week) vrachtverkeer zijn voor de
levering van bewapening.
Als al het bouwstaal is aangebracht, wordt het beton gestort. Op deze dag zal er
zeer veel vrachtverkeer plaats vinden. De Burgemeester Hoffmanstraat wordt
hiervoor van huisnr. 4 tot huisnr. 16 afgezet. De directe buurtbewoners ontvangen
ongeveer één week van te voren een brief in de brievenbus met de exacte datum.
****
***
**
*

veel overlast
tijdelijke overlast
geringe overlast
weinig tot geen overlast

Verkeershinder: ***
Geluid: *
Uitlaatdamp *

