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Geachte omwonenden en overige geïnteresseerden,

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste stand
van zaken van het project aan de Koningin Sophiestraat.
De aannemer is druk bezig met de afbouwfase. De
binnenwanden zijn allemaal gezet, bijna alle keukens zijn
geplaatst en het installatiewerk vordert ook.
Aan de achterzijde is het dak van de parkeergarage
voorzien van een eerste laag dakbedekking, zijn de
schuurtjes uitgezet en is de aannemer de opstortingen
voor de tuinhekken aan het maken. Rondom het gebouw
zijn nagenoeg alle stijgers afgebroken en is ook aan de
voorzijde van het pand de goederen lift verwijderd.
Op dit moment worden de laatste afwerkvloeren op de
beganegrond gegoten en zijn de nutsbedrijven gestart
met zowel het aanleggen van de binnen installaties als
het maken van de huisaansluitingen aan te buitenzijde.
Het maken van de huisaansluitingen kan (zoals u
misschien al gemerkt heeft) invloed hebben op de
bereikbaarheid van de straat.
De komende weken zal de aannemer nog druk bezig zijn
met de fijne afbouw. Te denken valt aan het plaatsen van
de laatste keukens, het afmonteren van de keukens,
spuitwerk op de plafonds, afmonteren van het sanitair en
elektra en het laatste tegelwerk.

Tot slot:
Wij willen u namens Villa Sophie en Trebbe al vast een prettige kerst en een goed nieuw jaar wensen.
Daarnaast zullen wij u ook in het nieuwe jaar 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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