NIEUWSBRIEF
Nieuwbouwproject Gezondheidscentrum te Bunnik.
Dit is de tweede van een reeks nieuwsbrieven over de bouw van het gezondheidscentrum aan de Laan van
Broekhuijzen te Bunnik. Deze nieuwsbrief is bestemd voor bewoners en andere belanghebbenden in de directe
omgeving van de bouwlocatie. In deze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen op de
bouwplaats.

Voortgang/Planning
De uitvoering van het werk verloopt volgens planning Inmiddels is het grondwerk
gereed, zijn de schroefpalen aangebracht en zijn de funderingsbalken gestort.
Conform planning zullen wij na de vakantie gaan starten met het aanbrengen van de
begane grondvloer, het stellen van de staalconstructie, het anbrengen van de 1e
verdiepingsvloer, de stalen dakplaten en de houtskelet binnenspouwbladen.

Overlast
In de deze fase zullen er meer transportbewegingen gaan plaatsvinden als gevolg
van aanvoer van (prefab) materialen en inzet van betonmixers, betonpompen en
mobiele kranen.

Vakantieperiode
In de periode van 20-07 t/m 11-08-2019 zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden
op de bouwplaats. Vanaf maandag 12 augustus zullen de werkzaamheden weer
worden hervat. Mochten u, tijdens ons verlof, zaken op of rond de bouwplaats
opvallen kunt u deze natuurlijk melden bij de politie via 0900-8844 of in geval van
ernstige calamiteit direct via 112.

Contact
Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met onze projectleider
Jan-Willem Tillemans op nummer 0492-537697 of via email jwtillemans@busselgroep.nl.
U kunt zich met eventuele vragen ook melden bij onze uitvoerder Mart Wijnhoven in de
bouwkeet op het terrein.

Digitale nieuwsbrief
Graag brengen wij nogmaals onder de aandacht dat wij de volgende nieuwsbrieven graag digitaal via e-mail aan
u willen versturen.
Indien u onze nieuwsbrief digitaal wenst te ontvangen verzoek ik u vriendelijk uw naam, adresgegevens
en e-mail adres aan ons door te geven via: jwtillemans@busselgroep.nl.
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