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Behandeld door: Stephan Wijzenbeek
Onze ref.: SLH-003998
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3301 DA Dordrecht

Betreft: bewonersbrief project Sluishuis

Tel: +31 (0)78 206 23 00

Beste bewoner,
Op 6 februari j.l. hebben wij u geïnformeerd over de stortdata van de realisatie
van de keldervloer voor de -1 verdieping van het project Sluishuis (kenmerk
brief: SLH-003570).
In verband met de slechte weersomstandigheden van de afgelopen periode zijn
wij helaas genoodzaakt onze eerder gecommuniceerde stortdata te wijzigen.
Middels deze brief willen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Oude (vervallen) stortdata
Donderdag 20 februari
Donderdag 5 maart
Donderdag 12 maart

Huidige stortdata
Woensdag 26 februari
Maandag 9 maart
In de loop van week 13

De werkzaamheden zijn sterk weersafhankelijk. Het kan zijn dat in verband met
slechte weersomstandigheden van de komende weken we van deze data
moeten afwijken.
Op de stortdagen stellen we om 6.00 uur de betonpomp op en vangen we om
7.00 uur aan met de werkzaamheden. We verwachten dan ongeveer rond
17.00 uur klaar te zijn met het storten van het beton. In deze zelfde periode van
7.00 tot 17.00 uur zal de betonmortel via betonmixers over de Haringbuisdijk
worden aangevoerd. Dit zijn er ongeveer 8 per uur. Wij hebben op het project
een portier aangesteld om toezicht te houden zodat de aan- en afvoer van de
betonmixers ordentelijk verloopt.
Na het storten wordt het beton monolithisch afgewerkt door de toplaag te
vlinderen (het glad maken van het beton). Dit vlinderen duurt tot in de avonden nachtperiode. Het is moeilijk in te schatten hoe lang het vlinderen duurt,
omdat dit van een aantal factoren afhankelijk is, onder andere van de
weersomstandigheden. De vlindermachines werken beneden in de bouwkuip
en gedurende deze periode zal er licht gericht zijn op de werkzaamheden in de
bouwkuip.

Deze werkzaamheden leveren mogelijk geluid-, licht-, en verkeersoverlast voor
u op. Wij proberen de overlast voor u zo minimaal mogelijk te houden. Voor
deze werkzaamheden is een ontheffing verleend door de gemeente.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of
opmerkingen kunt u ons altijd contacteren.
Met vriendelijke groet,
BOUWCOMBINATIE BESIX - VORM
Stephan Wijzenbeek & Nienke van Dellen
Omgevingsteam Bouwcombinatie Sluishuis

