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Beste lezer,  
 
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 4 omtrent ons project 93 huurappartementen  
Mr. Lohmanstraat in Barendrecht.  
 
De bouwplaats 
Er zijn volop activiteiten op de bouwplaats. 
o De boorstelling is inmiddels verplaatst naar het laatste blok (zie foto 1). 
o De funderingen en de liftput van het eerste blok zijn aangebracht (zie foto 2). 
o De laatste rioolaansluitingen worden gemaakt aan de zijde van de parkeerkelder. 
o Het eerste bouwblok is (bijna) aangevuld en de loodgieter kan aan de slag met het 

leidingwerk in de kruipruimte (zie foto 3). 
 
Aansluitingen energie en water 
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief benoemd; de hoofdkabels van stroom en KPN voor de  
93 appartementen zijn 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 
De werkzaamheden lopen, op wat kleine vertragingen na, nagenoeg volgens planning. 
Binnenkort worden de eerste begane grondvloeren gelegd en daarna worden de 
kalkzandsteenmuren gebouwd.  
 
Werktijden  
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.  
 
Om de voortgang in de planning te bewaken zal er af en toe op zaterdag gewerkt worden.  
De werkzaamheden zullen dan op zijn vroegst starten vanaf circa 07.30 uur.  

Graag willen wij u vooraf informeren hierover en daarvoor zullen wij een  WhatsApp groep 
opstarten. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail met uw naam, adres en 
telefoonnummer te sturen naar lohmanstraat@gebroedersblokland.nl 
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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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