Bouwen voor zorg: gaat van start
In opdracht van LEKSTEDEwonen en QuaRijn start Bouwbedrijf Bakker Arkel met de
nieuwbouw aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik. In het gebouw komen 14
studio’s voor mensen met dementie en 16 (zorg)woningen. Hiermee wordt voorzien
in de grote behoefte aan deze woonruimte binnen de gemeente. In deze nieuwsbrief
leest u meer over de werkzaamheden, planning, werktijden en spreekuur.
Planning bouwplaats
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien is Bouwbedrijf Bakker Arkel deze week gestart met het aanleggen
en inrichten van de bouwplaats. Tot en met 22 februari vinden er vooral grondwerkzaamheden plaats,
zoals de aanleg van de bouwwegen op het terrein en een tijdelijke bouwinrit. De inrichting (tekening) van
de bouwplaats vindt u in de nieuwsbrief van januari 2019.
Afgelopen week heeft de gemeente Bunnik ook graafwerkzaamheden verricht, namelijk voor de aanleg
van de riolering.

Boren palen
Rond het weekend van 23 / 24 februari (ervoor of erna) wordt de boorstelling aangevoerd. Kort daarna
wordt gestart met het aanbrengen van de boorpalen. Het aanbrengen van boorpalen is geluids- en
trillingsarmer dan traditioneel heiwerk. Om die reden heeft LEKSTEDEwonen voor dit funderingssysteem
gekozen, om zo de overlast voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. De funderingspalen
worden als het ware in de grond geboord. Vervolgens wordt via de kern van de boor het beton van de
palen gestort.
De werkzaamheden van de boorpalen aanbrengen duurt ongeveer twee weken. Aansluitend gaat de
aannemer verder met grondwerkzaamheden en daarna met de aanleg van de fundering.

Werktijden en parkeren
De aannemer werkt dagelijks, dus van maandag tot en met vrijdag, 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 hun auto’s op de parkeerplaats bij het Gruttoplantsoen te parkeren.
Daarnaast wordt het bouwverkeer zoveel mogelijk om Bunnik heen geleid (zie de nieuwsbrief van
januari 2019).

De aannemer informeert
Tijdens de bouw informeert Bakker Arkel de directe (woon)omgeving over praktische zaken. Hierbij moet
u denken aan de planning en bouwwerkzaamheden.

Ik heb vragen, waar kan ik terecht?
Tijdens de bouw is de uitvoerder van Bakker Arkel aanspreekbaar over de bouwwerkzaamheden. U kunt
hiervoor terecht in de bouwkeet bij Evert van den Herik (uitvoerder).
Vanaf donderdag 28 februari houdt LEKSTEDEwonen wekelijks spreekuur. Iedere donderdag tussen
14.00 en 15.00 uur is Jacco Labrijn (projectleider LEKSTEDEwonen) aanwezig voor het beantwoorden van
al uw vragen. Komende weken is het spreekuur in een vergaderruimte van De Kersentuin.

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