Beste buren,
Hierbij een korte update over de ontwikkelingen van gebouw REC P aan de Plantage
Muidergracht 24.
Op woensdag 6 april organiseerde het bouwteam een inloopavond voor omwonenden om een
toelichting te geven op de bouwactiviteiten die de komende periode uitgevoerd gaan worden.
Enkele bewoners kwamen langs om te horen wat er gaat gebeuren en om hen vragen te
stellen. Zo hoorden bewoners dat de stroom voor de verbouwing uit het gebouw zelf komt en
er dus geen generator staat te brommen en ook werd gemeld dat bouwradio’s op het
bouwterrein verboden zijn.
Inrichten bouwplaats
De komende periode staat in het teken van
inpandige demontagewerkzaamheden en het
inrichten van de bouwplaats. Deze week, de week
van 16 mei, is e.e.a. in gang gezet, zoals verzoek
tot verplaatsen auto’s en het snoeien van bomen.
De bomen blijven allemaal staan. Wel moeten er
enkele struiken en planten verwijderd worden om
veilig te kunnen werken en transport over water
mogelijk te maken. Hierover hebben we met
enkele buurtbewoners contact gehad en we
proberen dit zo goed mogelijk te regelen.
Volgende week dinsdag, 24 mei, komt de hovenier
de werkzaamheden uitvoeren, waarna het terrein
afgezet kan worden met bouwhekken en de
bouwketen op hun plek gezet kunnen worden (zie
voor de indeling de afbeelding op de achterzijde).
Hiervoor worden eerst de bomen op het terrein
afgeschermd. Na afloop van de werkzaamheden
zal het bouwterrein weer netjes overgedragen worden aan de gemeente en is het weer te
gebruiken door de buurt.
Direct contact
Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden of graag persoonlijk contact wil, dan gaan wij
daar graag op in. U kunt direct contact opnemen met omgevingsmanager Simon de Roo. Hij is
bereikbaar op 06 26 75 65 67 of per mail op omgevingsmanager-rec@uva.nl. De mail wordt op
werkdagen gelezen en vlot beantwoord.
Vriendelijke groeten,
namens het bouwteam van Dura Vermeer en Schoonderbeek,
Simon de Roo

