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Beste lezer,  
 
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 7 over ons project 93 huurappartementen  
Mr. Lohmanstraat in Barendrecht.  
 
De bouwplaats 
Graag nemen wij u weer mee in de verschillende activiteiten die op de bouwplaats plaatsvinden.  
 
o Het blijft voorlopig nog erg druk op de bouwplaats (foto 1). 
o De Mr. Lohmanstraat is niet zo heel breed (foto 2). 
o De eerste zwaluwkasten zijn geplaatst (foto 3). 
o De dakisolatie is aangebracht bij het blok dat grenst aan de 2e Barendrechtseweg (foto 4). 
o De eerste binnenwanden zijn geplaatst in de appartementen (foto 5). 
o De trappen worden geplaatst in de trappenhuizen (foto 6).  
 
Werkzaamheden en (prognose) planning 
De werkzaamheden lopen redelijk volgens planning, al is het de laatste weken wel wat minder 
mooi weer. De dakwerkzaamheden zijn gestart met het plaatsen van de dakelementen.  
Inmiddels zijn wij ook met de afbouw gestart en de eerste binnenwanden zijn geplaatst. 
Binnenkort worden de slangen voor de vloerverwarming aangelegd en worden de afwerkvloeren 
aangebracht in de appartementen. In de week van 8 november a.s. (week 45) hopen wij het 
hoogste punt van de appartementen te bereiken en dit dan ook te vieren met onze 
bouwplaatsmedewerkers.  
 
Het radiogebruik van de bouwplaatsmedewerkers gaan wij beter in de gaten houden, zodat u 
daar als omwonenden geen overlast van ondervindt. 
 
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. Tot nu toe verzamelen 
wij de aanmeldingen en bij voldoende animo zullen wij een groep aanmaken.  
 
Communicatie en contact 
Alles begint met een goede communicatie over de werkzaamheden.  
 

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

  

mailto:lohmanstraat@gebroedersblokland.nl


 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 7 | omwonenden  

project 93 huurappartementen Mr. Lohmanstraat in Barendrecht 

Datum: oktober 2021         Pagina 2 van 3 

 
 
 
 

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 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 over ongeveer 6 á 7 weken een nieuwe 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 tot 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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