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Beste ,
De volgende fase van het project centrumplan fase 2 staat voor de deur. In deze brief leest u meer
over de komende werkzaamheden voor centrumplan fase 2A en 2B.
De fundering van fase 2A hebben we aangebracht
Afgelopen periode hebben we het heiwerk afgerond en zijn ook de funderingsbalken gelegd. Op dit
moment brengen we het leidingwerk onder de beganegrond vloer aan.
Vanaf 26 juni starten we met de opbouw van de woningen
De constructie, dus de vloeren en muren, van de woningen maken we van geprefabriceerd beton. Dit
betekent dat we vanuit de fabriek complete wanden en vloerplaten aanvoeren met een vrachtwagen.
De gemeente is nog bezig met het vervangen van de riolering in de straat (zie bijlage). Boele & Van
Eesteren kan om die reden even nog niet aanvoeren via de Poesiatstraat. De aanvoer zal net als de
heistelling via de Hoystraat gebeuren. De aanvoer is op de afgesproken tijdstippen en wordt begeleid
door verkeersregelaars.
Voor fase 2B voeren we op dit moment geen werkzaamheden uit
Wel gebruikt de aannemer van de gemeente het terrein voor de opslag van zand en grond voor het
vervangen van de riolering. Wij verwachten oktober van dit jaar daar te gaan heien.
Voor vragen over de bouwplaats bel gerust Marcel Poolman van Boele & van Eesteren op
telefoonnummer: 070 414 4200. U kunt hem ook een email sturen via communicatie@boele.nl.
Voor vragen over omgevingsoverlast bel gerust mevr. Noordegraaf van de Buurtpreventie op
telefoonnummer: 06 11 71 72 75. U kunt haar ook een email sturen via: voorzitter@bpco.nl.
Voor vragen over het project bel gerust Woonvisie. U kunt ons bellen op telefoonnummer:
0180-49 49 49. U kunt ook een email sturen naar info@wv.nl.

Vriendelijke groet,

Laura van Dam
Wijkconsulent
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Voortgang rioleringswerk tot de vakantie
We werken hard aan de aanleg van het riool in de Slotenmaker de Bruïnestraat. Bij niet te veel heftige
buien verwacht de aannemer Kuipers infra eind juni klaar te zijn met het hoofdriool en sluiten we deze
aan op het hoofdriool in de Poesiatstraat. Het kruispunt is dan weer tijdelijk afgesloten. Aansluitend
legt de aannemer het riool in de Poesiatstraat aan.
Straatwerk
Het kruispunt Hovystraat en het eerste deel van de Slotenmaker de Bruïnestraat straten we deze
week dicht zodat Boele & van Eesteren toegang heeft tot bouwterrein fase 2A. Na het aanbrengen
van de huisaansluitingen leggen we de puinbaan aan. De woningen zijn dan weer bereikbaar met de
auto. Als laatste handeling voorzien we voor 25 juli (bouwvakvakantie) zowel de Slotenmaker de
Bruïnestraat als de Poesiatstraat van straatstenen. We onderzoeken om aan één zijde van de
Slotenmaker de Bruïnestraat tijdelijk parkeerplaatsen aan te leggen.
Planning
Na de vakantie start Kuipers infra op 26 augustus met de rioolwerkzaamheden in de Talmastraat. Het
deel tussen Hovystraat en Poesiatstraat is als eerste aan de beurt.
Voor vragen neem gerust contact op met de gemeente op telefoonnummer: (0180) 451234.

Met vriendelijke groet

Bert Temmink
Projectleider gemeente Ridderkerk
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