NIEUWSBRIEF
Nieuwbouwproject Gezondheidscentrum te Bunnik.
Dit is de eerste 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.
Even voorstellen
Bouwbedrijf Van Bussel ’t Hout B.V. is een zelfstandige, risicodragende,
ontwikkelende aannemer. Sinds de oprichting in 1965 staat kwaliteit van werken
hoog in het vaandel. Wij staan dan ook bekend om onze ruime ervaring in zowel
utiliteitsbouw, woningbouw als in renovatieprojecten.
In het ruim 50-jarige bestaan is bouwbedrijf Van Bussel ’t Hout B.V. uitgegroeid
tot een succesvolle en solide onderneming met in totaal 32 medewerkers. Zowel
ons kantoor als onze werkplaats en materieeldienst zijn gevestigd in Helmond.
Overlast
Wij zullen vanzelfsprekend als ‘’goede buren’’ op voorhand de nodige
maatregelen treffen om de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken.
Enige hinder valt gedurende de bouwperiode helaas niet uit te sluiten.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Planning
Op korte termijn zullen wij van start gaan met de daadwerkelijke nieuwbouw.
De prognose is dat het werk medio maart/april 2020 wordt opgeleverd.
Eind week 20 hebben wij een begin gemaakt met het inrichten van het bouwterrein
door het terrein af te zetten met bouwhekken.
In week 21 hebben het bouwwerk op locatie uitgezet. In week 22 is er verharding op de bouwplaats
aangebracht en zijn wij gestart met het uitgraven van de bouwput. Eind week 24 zullen de schroefmortelpalen
de grond in worden gebracht. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u nader informeren over de stand van
het werk en de te verwachten werkzaamheden in de hierop volgende periode.
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, vanaf week 25, ook melden bij onze uitvoerder Mart
Wijnhoven in de bouwkeet op het terrein.
Digitale nieuwsbrief
Graag zouden wij de volgende nieuwsbrieven 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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