UITGAVE FEB ‘20

Beste buren en andere belangstellenden,
Via deze weg geven wij u graag weer een update over de stand van zaken en de laatste
ontwikkelingen op de bouwplaats van het project “House Modernes”.

INPAKKEN GEBOUW & START CONTSTRUCTIEVE SLOOP
Zoals aan de buitenkant (vanaf de straatzijde) te zien is, staat het gebouw bijna helemaal in de
steigers. Aan de achterkant van het gebouw starten we begin maart met het plaatsen van steigers.
Volgens de huidige planning is dan halverwege maart het pand compleet ‘ingepakt’.
Ook zijn we begonnen met het verwijderen van
de bestaande blauwe gevelplaten en zijn
inmiddels de letters ‘De Planeet’ van de gevel
verwijderd. Tot slot zijn we gestart met de
constructieve sloopwerkzaamheden. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld om het verwijderen van
liftschachten, vloeren en staalconstructies in het
pand. Deze werkzaamheden voeren we tot de
zomer uit en gaan helaas niet geruisloos voorbij.
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AFSCHEID VAN BLUE BUILDING DE PLANEET
Dit beeld is vanaf nu verleden tijd. Dag Blue Builing, Dag Planeet, en Hallo House Modernes

WERKTIJDEN & PLANNING
Onze werktijden, conform de omgevingsvergunning, zijn maandag tot en met zaterdag van 07:00
tot 19:00 uur. In de praktijk zullen we vaak van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 16:00 uur
werken. Omdat we het belangrijk vinden om rekening te houden met onze naaste buren, beginnen
we dagelijks om 08:00 uur met werkzaamheden die veel geluid produceren.
t/m maart

opbouwen steigers voorzijde en bevestigen bouwdoek

t/m april

verwijderen blauwe gevelplaten en plaatsen steigers achter- en zijgevel

april t/m begin 2021

monteren nieuwe gevel

t/m juni

constructieve sloopwerkzaamheden

vanaf juni

aanbrengen nieuwe installaties

vanaf juli

start met de afbouwwerkzaamheden in het gebouw

COMMUNICATIE EN VRAGEN
Wanneer u vragen en/of opmerkingen over de bouwplaats, de voortgang van de werkzaamheden of
overige zaken heeft, neem dan gerust contact op met omgevingsmanager: Simon de Roo via
bouw@housemodernes.nl. De mailbox wordt op werkdagen gelezen en vlot beantwoord. Volg onze
updates verder op LinkedIn, Facebook en Instagram.
https://www.linkedin.com/company/housemodernes/
https://www.facebook.com/HouseModernes/
https://www.instagram.com/housemodernes/
Vriendelijke groeten,
Het bouwteam van House Modernes
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