Bouwcombinatie The Minister Rijswijk
Nieuwsbrief 006
_____________________________________________________________________________________________________

Geachte heer/mevrouw,
Een laatste korte nieuwsbrief voor dat wij met vakantie gaan. Via de gemeente is het verzoek gekomen om het
verspreidingsgebied van de nieuwsbrief te vergroten in verband met de aanmerkelijke overlast die wordt
ervaren door de sloopwerkzaamheden.
Het maken van doorbraken in de oude kern kunnen wij niet in één fase voltooien. We moeten steeds eerst extra
stabiliteit toe voegen door middel van nieuwe betonwanden. Als deze goed zijn uitgehard mogen we een
verdieping hoger een nieuwe doorbraak maken. Het lege gebouw fungeert als een klankkast naar de omgeving.
Waardoor dus ver in de buurt overlast wordt ervaren.
Eerder hebben we gemeld dat deze werkzaamheden tot eind augustus zouden duren. Door extra inspanning
hebben we dit weten te versnellen. Dit houdt in dat we de komende week nog elke dag tussen 09.00 en 15.00
uur van maandag tot en met vrijdag bezig zijn met de zware sloopwerkzaamheden. Daarna is het werk voor
deze zware sloopwerkzaamheden afgerond en zijn wij in tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving in week
31 en 32 met vakantie.
In de periode na de vakantie verwachten we nog maar minimaal overlast te veroorzaken met “normale” bij de
bouw horende geluiden.
Onze vergunning noemt werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur van maandag tot en met zaterdag. De
werkzaamheden waarvoor wij ontheffing hebben aangevraagd buiten deze uren zijn inmiddels afgerond.
Wij wensen u een fijne zomer en hopen u begrip voor de overlast.

Met hartelijke groet,

Bouwcombinatie The Minister

Verbeter de Bouw

We zijn ons ervan bewust dat bouwactiviteiten overlast met zich meebrengt. Uiteraard proberen wij deze
overlast tot een minimum te beperken. Dit doen we onder andere door te werken conform de gedragscode
van ‘Bewuste Bouwers’. Dat wil zeggen dat bouwcombinatie ‘The Minister’ bouwt volgens de vijf pijlers:
bewust, veilig, verzorgd, milieubewust en sociaal. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op
www.bewustebouwers.nl

Onder het motto 'een goede buur is beter dan een verre vriend' houdt bouwcombinatie ‘the Minister’
rekening met u en de omgeving. Wij streven ernaar dat u zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden en
houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang van het project. Maar ook wij kunnen iets over het
hoofd zien. Mocht u toch hinder ondervinden of ideeën hebben, dan kunt u dit melden via ons projectportaal
theminister@kwadam.nl Elke melding wordt in behandeling genomen en wij zullen hier zo spoedig mogelijk
op reageren. Het heeft onze voorkeur om eventuele klachten en/of ideeën per mail te ontvangen.
Op onze website www.kondorwessels-amsterdam.nl kunt u meer informatie vinden over het project.

