Bouwen voor zorg aan de Laan van Broekhuijzen
QuaRijn en LEKSTEDEwonen realiseren een gebouw met zorgeenheden voor
dementerenden en zorgwoningen aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de planning, bouwplaats, bouwverkeer, veiligheid,
werktijden en parkeren. Wekelijks is er een spreekuur op de bouwplaats.
Wanneer start de bouw?
Aannemer Bakker Arkel B.V. is afgelopen week gestart met het inrichten van de bouwplaats. Op de
achterzijde vindt u een tekening van de inrichting van de bouwplaats. In februari start de aannemer met
de bouw, namelijk het boren van de palen voor de fundering. LEKSTEDEwonen heeft voor dit funderingssysteem gekozen, omdat boorpalen minder overlast geven dan heien (prefab heipalen).

Werktijden en parkeren
De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag (werkdagen) tussen 07.00 en 16.00 uur. Bij
uitzondering kan er ook op zaterdag worden gewerkt. Aan de werknemers en onderaannemers van de
bouw is gevraagd om auto’s op de parkeerplaats bij het Gruttoplantsoen te parkeren.

Bouwverkeer en veiligheid
Het bouwverkeer wordt om Bunnik heen geleid via de Baan van Fectio, via de Provincialeweg, Van
Zijldreef en Kennedylaan naar de Laan van Broekhuijzen. Het bouwverkeer gebruikt deze route ook vanaf
de bouwplaats terug naar de A12. Dit is de route waarbij het bouwverkeer het minst in aanraking komt
met langzaam verkeer en schoolgaande kinderen.

Route bouwverkeer

Ik heb vragen, waar kan ik terecht?
Als de bouwplaats is ingericht en de keten zijn geplaatst, houden we tot de zomervakantie wekelijks een
spreekuur op de bouwplaats. U kunt dan iedere donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur langskomen.
Jacco Labrijn (projectleider LEKSTEDEwonen) is dan aanwezig.
Voor die tijd kunt u voor vragen een email sturen naar:
- Als u een vraag heeft over de woonvorm (wonen en zorg):
- Als het gaat over de bouw:

servicebureau@quarijn.nl
info@lekstedewonen.nl

Tekening inrichting bouwplaats

Kijk voor meer informatie over onze organisaties op
www.quarijn.nl
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