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Aannemer Brands start 22 maart 2021 met de voorbereidingen van de woningverbetering van de galerijwoningen. Dit gaat om het plaatsen van steigers en de inrichting
van de bouwplaats. Wij maken de woningen comfortabeler en energiezuiniger. We
verkopen de leegstaande woningen zodra de woningverbetering is afgerond.
Overzicht van de werkzaamheden:
• we controleren alle woningen op asbest, als het nodig is verwijderen we het asbest
• waar het nodig is, repareren we het voegwerk
• we gaan de buitenmuur na-isoleren
• we vervangen de dakbedekking
• we plaatsen nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas en zelfregulerende
ventilatieroosters
• we plaatsen nieuwe voordeuren, bergingdeuren en balkondeuren
• we vervangen de draairamen door draai-kiepramen
• we plaatsen nieuwe brievenbussen in het trappenhuis
• de trappenhuizen blijven zoals ze zijn. Als het nodig is, voeren we plaatselijk
reparaties uit.
Brands werkt volgens de regels “Samen veilig doorwerken”.

De Bouwplaats
De bouwplaats komt op het grasveld tussen de galerijwoningen van de Camphuysenstraat. De ingang is in de Camphuysenstraat. We maken een opening in de bestaande heg. Op de bouwplaats staan containers voor opslag van materialen. Er komt ook
een bouwkeet voor de uitvoerder. De lengte van de bouwplaats is ongeveer 30 meter.
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Planning
Maart 2021
• inrichten bouwplaats in de Camphuysenstraat
• persoonlijke gesprekken met huurders van de Reviusstraat en Camphuysenstraat
• asbestinventarisatie van alle woningen
April 2021
• start werkzaamheden in de Reviusstraat
Mei 2021
• start werkzaamheden in de Camphuysenstraat
Juli 2021
• woningverbetering in beide straten afgerond

Overlast
De werkzaamheden kunnen wat (geluids)hinder veroorzaken. Met name de werkzaamheden
aan de gevel. We doen ons best om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Ook komt er meer
bouwverkeer in de straten. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. Dus denk aan uw kinderen
en huisdieren. Ook kunt u minder goed in de Camphuysenstraat en in de Reviusstraat
parkeren. De aannemer moet mogelijk bepaalde parkeerplekken (tijdelijk) vrij houden. De
aannemer geeft op tijd aan om welke parkeerplekken dit gaat.

Heeft u vragen?
Stel ze gerust aan onze contactpersonen
• Pieter de Vries van De Huismeesters is uw aanspreekpunt voor technische zaken.
• Mireille van der Velde van De Huismeesters is uw aanspreekpunt voor bewonerszaken.
U kunt Pieter en Mireille bereiken via ons algemene telefoonnummer (050) 365 71 71.
E-mailen kan ook naar info@dehuismeesters.nl
•

Gert Kiel van Brands is uw aanspreekpunt voor technische vragen over de uitvoering
van de werkzaamheden. En voor vragen over de planning. Zijn telefoonnummer is
(06) 11325084. De uitvoerder is tijdens het project vaak op de bouw aanwezig.

Bij onraad of gevaar kunt u altijd de politie inschakelen. Bij spoed belt u 112. Is het geen
spoed? Dan kunt u het algemene nummer van de politie bellen: 0900 8844.

Altijd in de buurt!

