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Aan: bewoners en bedrijven in de omgeving van Oostenburg
Datum: 25-07-2019
Onderwerp: Bouwwerkzaamheden Kavel S.O.O. Oostenburgereiland

Geachte mevrouw, heer,
In deze brief informeren wij u over u over de werkzaamheden welke worden uitgevoerd op
“Kavel S.O.O.” op Oostenburgereiland. De projectlocatie van deze kavel is ingesloten door
de Oostenburgervaart, de Jacob Bontiusplaats en de Oostenburgermiddenstraat.
Wat gaan we doen?
In de eerste fase hebben we de kademuur gesloopt en is het middenterrein gereed gemaakt
voor de bouw die wordt uitgevoerd door Van Wijnen.
Vanaf heden zal dat ook gebeuren voor de buitenrand, waarbij gestart wordt met de zijde
van het Init gebouw. Markus B.V. zal hierbij het terrein geschikt maken voor het aanbrengen
van bodemlussen en de woningbouwactiviteiten van Van Wijnen, welke begin week 33 van
start gaan.
Misschien ondervindt u hinder van deze werkzaamheden bij het verticaal, trillend inbrengen
van de stalen mantelbuizen. Wij doen onze uiterste best om de overlast hiervan zo minimaal
mogelijk te houden. Door voor te boren wordt de kans vermeden op het stuiten op obstakels
in de ondergrond en er wordt gebruik gemaakt met een variabel instelbaar trilblok.
Planning
· De stalen mantelbuizen zullen vanaf 15 augustus worden aangebracht. Deze
activiteiten zullen circa anderhalve week in beslag nemen.
· Tijdstip van de werkzaamheden: is standaard van 07.00 uur tot 16.00 incidenteel
uitlopend tot maximaal 19.00 uur, dit op werkdagen van maandag tot en met vrijdag.
Wat betekent dit voor u?
· De werkzaamheden kunnen (mogelijk) trillingen en wellicht geluidsoverlast
veroorzaken. (zoals bij het aanbrengen van de heipalen).
De firma Hanselman heeft daarom binnen de invloedsgebieden een bouwkundige opname
uitgevoerd en monitort tijdens de werkzaamheden. De firma Van ‘t Hek zal de stalen
mantelbuizen aanbrengen. Markus B.V. draagt zorg voor de uitvoering van het bijbehorend
grondwerk en is de coördinator van bovengenoemde benoemde activiteiten.

Locatie werkzaamheden

Meer informatie en contact
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met
MarkusOostenburg@markusbv.nl ten name van Frank Bijvoet.
Telefonisch is Markus B.V, te bereiken op 020-5874000.

Met vriendelijke groet,
Frank Bijvoet
Markus B.V.

