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Geachte omwonenden en overige geïnteresseerden,
Zoals u gemerkt heeft is de bouwvak voorbij en is de
aannemer weer begonnen met de bouwwerkzaamheden. De
komende weken is de aannemer druk bezig met de afbouw
fase. Dit houdt in dat op alle verdiepingen de wanden
worden geplaatst of al geplaatst zijn, de nieuwe
cementdekvloeren en het tegelwerk aangebracht worden.
Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor het
plaatsen van de zonnepanelen op het dak en de ventilatie
van de parkeergarage.
Zoals misschien te zien is lijkt het alsof er op de begane
grond nog weinig gebeurd. In verband met de beperkte
ruimte rondom het gebouw is de begane grond in het
voortraject veelal gebruikt voor opslag van bouwmaterialen.
De komende weken zal de aannemer ook beginnen met het
plaatsen van de gevels op de begane grond en zal het
gebouw steeds verder dicht worden gemaakt.

Bereikbaarheid:
Nu de torenkraan van het dak is, zal er regelmatig stagnatie in de straat zijn door de inzet van een
mobiele kraan. Bewoners / gebruikers die van achter de afzetting moeten komen of achter de afzatting
moeten zijn kunnen via het KPN terrein rijden. De aannemer zal er voor zorgen dat er altijd een
doorgang is om te kunnen komen en te gaan naar de Koningin Sophiestraat.

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.
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