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Geachte omwonenden en overige geïnteresseerden,
Zoals u hebt kunnen merken is de aannemer inmiddels volledig
aan het werk: de bomen aan de voorzijde van het pand zijn
gesnoeid, de bouwhekken zijn geplaatst en de aannemer is
begonnen met de inpandige voorsloop van het voormalig
kantoorgebouw.
Hierbij
hebben
er
voornamelijk
werkzaamheden binnen in het pand plaatsgevonden met
uitzondering van het slopen van de entree pui. De komende 6
weken zullen er werkzaamheden aan de buitenzijde en gevel
plaats vinden. Deze werkzaamheden kunnen invloed hebben
op de bereikbaarheid van de koningin Sophiestraat.
Bereikbaarheid Koningin Sophiestraat:
Op zaterdag 6 januari wordt de torenkraan op het dak van het
gebouw geplaatst. In samenspraak met de gemeente is er voor
gekozen om de kraan op het dak te zetten zodat gedurende de
werkzaamheden de straat toegankelijk blijft. Dit heeft als
gevolg dat op 6 januari de straat gedurende gehele dag
(06.30 tot 18.00 uur) afgesloten is. De bewoners van de
straat kunnen tijdens deze werkzaamheden niet in- of
uitrijden met de auto. U wordt daarom verzocht om uw auto
vrijdag 5 januari elders in de wijk te parkeren.
In week 51(18 t/m 22 dec.) zal er op een aantal momenten
een mobiele kraan aanwezig zijn om een tijdelijke
staalconstructie voor de torenkraan te plaatsen.
Tot slot:
De werkzaamheden die buiten plaats vinden zijn afhankelijk
van de weersomstandigheden. Wanneer het weer te slecht is
zullen werkzaamheden verplaatst moeten worden. Wanneer
werkzaamheden, die gekoppeld zijn aan de bereikbaarheid,
niet plaats kunnen vinden dan zullen wij u daarvan op de
hoogte stellen. Daarnaast zullen we u ook middels een brief
informeren wanneer deze werkzaamheden dan wel uitgevoerd
zullen worden en wat dit voor invloed heeft op de
bereikbaarheid van de Koningin Sophiestraat.

Planning Trebbe- West:
Week 51:
20, 21 en 22 december (e.v.t.
uitloop naar week 2): plaatsen
van stalen buispalen t.b.v. de
balkons aan de voorzijde van
het gebouw
Voorsloop overige verdiepingen
Week 1-5 :
Zaterdag 6 januari plaatsen van
toren kraan op het dak. Koningin
Sophiestraat onbereikbaar
11 en 12 januari plaatsen van
hefsteiger voor de gevel
Asbestsanering
bestaande
gevelkozijnen
Week 3 wordt gestart met de
constructieve
sloopwerkzaamheden
Aanvang
plaatsen
nieuwe
gevelkozijnen

Tot zover deze tweede informatiebrief. Heeft u nog vragen of
opmerkingen
dan
kunt
u
deze
mailen
naar
info@koninginsophiestraat.nl. Zodra wij meer nieuws hebben, of vragen hebben gekregen die een
antwoord behoeven, zullen wij u weer informeren.
Met vriendelijke groet,
projectteam Koningin Sophiestraat
Contactpersoon: Maarten Sakkers
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