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Geachte omwonenden en overige geïnteresseerden,
Middels deze informatiebrief willen wij u
graag op de hoogte stellen van de
voortgang van het project. Trebbe (de
aannemer) is druk bezig om het gebouw
de komende weken wind- en waterdicht
te maken. Dit houdt in dat het nieuwe
dak er op zit en dat het grootste deel van
de gevelkozijnen geplaatst zijn. Volgens
de planning zal dit in week 31 gereed
zijn. Ook worden momenteel de balkons
geplaatst. Op de verdiepingen is Trebbe
binnenwanden aan het zetten en worden
de installaties in de wanden geplaatst.
Tijdens de bouwvakantie (week 31, 32
en 33) wordt er beperkt doorgewerkt
aan onder meer de klimaatinstallatie in
de parkeerkelder.

Op dinsdag 3 juli (vanaf 6.00 uur tot ca. 18.00 uur) zal Trebbe de torenkraan gaan demonteren..
Dit houdt in dat gedurende de hele dag de straat geblokkeerd zal zijn. Tijdens de werkzaamheden is de
straat dus niet bereikbaar en kunnen er tussen 6.00 uur en 18.00 uur geen auto’s de straat in- en
uitrijden. Mocht u de auto dinsdag 3 juli nodig hebben dan willen wij u verzoeken deze op maandag 2
juli elders in de wijk te parkeren. Wij willen u er op attenderen dat er die dag niet in de straat geparkeerd
kan worden. De aannemer heeft deze ruimte nodig voor het verwijderen van de torenkraan.
Waarschijnlijk zal de zaterdag daaraan voorafgaand (30 juni) de torenkraan gebruikt worden voor het
overplaatsen van bouwmaterialen. Nadat de torenkraan verwijderd is zal er nog een aantal keren
gebruik worden gemaakt van een mobiele kraan in de straat. Dat zal op dat moment invloed hebben op
de bereikbaarheid van de straat. Wij zullen u tijdig op de hoogte stellen mocht dit het geval zijn.

Tot slot:
Wij proberen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van het project en de
mogelijke overlast die kan ontstaan. Mocht u aanvullende vragen en of opmerkingen hebben kunt u die
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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