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Terugblik 
Half oktober 2020 heeft u een brief van ons ontvangen waarin wij u informeerden over de 
(toen) aanstaande bouwactiviteiten. Vanaf heden ontvangt u de informatie van ons via deze 
nieuwsbrief, ongeveer elke 6 weken.  
 
De bouwplaats 
Bouwen is een prachtig vak, maar helaas gaat dit niet zonder enige overlast voor de 
omgeving. Wij kunnen deze overlast niet geheel wegnemen, maar wel zoveel mogelijk 
voorkomen en beperken.  
 
Zo zal het heiwerk door middel van een trillingsarm heisysteem worden gerealiseerd en zal 
de aan- en afvoer via dezelfde route plaatsvinden als bij het sloopwerk de afgelopen 
zomerperiode. Tijdens de grond- en heiwerkzaamheden zullen er trillingsmeters geplaatst 
worden, zodat de trillingen gemonitord kunnen worden. 
 
Op dit moment is er bij ’t Trefpunt een opslagcontainer geplaatst voor de “Harmonie” om de 
opslag uit de houten berging te verhuizen. De houten berging wordt afgebroken om de 
steigers te kunnen plaatsen. Eind maart 2021 hopen wij het ketenpark te plaatsen.  
 
NUTS 
Tussen week 9 en 11 – 2021 gaan de nutsbedrijven kabels en leidingen leggen in de 
Lohmanstraat. Ook zullen er 2 bouwaansluitingen voor water en elektra worden 
aangebracht. 
 
Expertise / opname van omliggende woningen 
De woningen nabij de bouwplaats worden opgenomen (zie bijgevoegde plattegrond) door 
middel van een nulmeting, waarin wij de staat van de woning op dat moment zorgvuldig 
vastleggen met onder meer foto’s. Deze nulmeting zal door een erkend bedrijf (Van Monsjou 
& Partners) worden uitgevoerd en de gegevens van de opname zijn voor u als bewoner 
beschikbaar. Op de plattegrond op pagina 3 kunt u zien welke woningen worden opgenomen 
voor een nulmeting.  
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Werkzaamheden en (prognose) planning 
Eind maart 2021 gaan wij, met onze grondwerker De Groot & Schagen uit Sliedrecht, de 
bouwputten gereed maken voor de heiwerkzaamheden. Half april 2021 gaan de heipalen
de grond in. 

Onze werktijden zijn in basis van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur. Bij bepaalde 
werkzaamheden kan de werktijd uitlopen tot maximaal 19.00 uur. Dit zal incidenteel zijn.  

Communicatie en contact 
Alles begint met een goede communicatie over de werkzaamheden. 

Telefoon 
Wij zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 0184 – 620888. 

E-mail
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief of tijdens de werkzaamheden nog vragen
of verwacht u problemen in verband met de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen via het project e-mailadres lohmanstraat@gebroedersblokland.nl.
Bij het melden van klachten graag een foto van de situatie / veroorzaker voor zover
dit mogelijk is. Het is ook mogelijk om dit rechtstreeks bij de uitvoerder in de keet te
melden. Zie positie uitvoerderskeet op de plattegrond op pagina 3.

Projectleider Gebroeders Blokland 
De projectleider van dit project is Frank den Otter. 

Nieuwsbrieven 
U ontvangt ongeveer elke 6 weken een nieuwsbrief van ons. 

Tot slot 
Bedankt voor uw aandacht door het lezen van deze nieuwsbrief. Wij hopen u hiermee 
voldoende geïnformeerd te hebben over de actuele situatie en onze maatregelen om de 
overlast te een minimum te beperken.  

Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief toch nog vragen of suggesties hebben, dan 
verzoeken wij u gebruik te maken van het genoemde e-mailadres.   

Bijlage: plattegrond woningen communicatie + vooropname  

mailto:lohmanstraat@gebroedersblokland.nl
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