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Beste lezer,  
 
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 3 omtrent ons project 93 huurappartementen  
Mr. Lohmanstraat in Barendrecht.  
 
De bouwplaats 
Zoals u wellicht heeft opgemerkt is er al veel voorbereidend werk verricht op de bouwplaats.  

o De voorbereidende werkzaamheden voor het boren van de heipalen zijn in volle gang. 
o De bouwputten zijn ontgraven. 
o De grond is afgevoerd. 
o De bouwputten zijn weer aangevuld met een dikke laag zand (dit om de zware 

boorstelling op een stabiele ondergrond te laten werken, zie foto). 
o De bouwhekken zijn wat aangepast zodat het nu onmogelijk is om van de bouwplaats de 

woonwijk in te rijden, zie foto.  
o Het ketenpark en de projectborden zijn geplaatst (zie foto) en onze uitvoerder Marco den 

Besten is dagelijks op het project aanwezig.  
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Aansluitingen energie en water 
Wij hebben inmiddels water en stroom op de bouwplaats voor onze bouwactiviteiten.  
Helaas zijn de hoofdkabels van stroom en KPN voor de 93 appartementen nog niet 
aangebracht. De firma Hak, die dit in opdracht van de gemeente realiseert, hoopt deze kabels in 
de zomervakantie aan te brengen.  
 
Werkzaamheden en (prognose) planning 
Op dit moment worden de eerste palen in de grond geboord. Deze werkzaamheden zullen circa 
7 á 8 weken in beslag nemen. Na ongeveer 3 weken gaan wij starten met het funderingswerk. 
Ook deze werkzaamheden worden door de firma Vroom uitgevoerd. Daarna wordt het 
leidingwerk aangebracht door Installatiebedrijf Van Hoften uit Hardinxveld-Giessendam.  
 
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.  

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

De uitvoerder van dit project is Marco den Besten.  
 
 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.   
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