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Geachte omwonenden,
De werkzaamheden op de Lijnbaansgracht 31 zijn weer in volle gang.
Dit geeft voor u als bewoner toch weer wat overlast van lawaai, stof en laden en lossende voortuigen
in de straat. Met deze binnenstedelijke bouw is dat helaas niet te voorkomen.
De verwachting was dat wij in week 21, vanaf 23 mei weer met de werkzaamheden gaan starten, dit
is ook gebeurd.
Vanaf die datum kunt u dus onze medewerkers tussen 7:00 en 17:00 uur op de bouwplaats hun
werkzaamheden zien uitvoeren, er zullen echter ook dagen zijn dat er niemand aanwezig is.
De eerste werkzaamheden zijn de volgende:
- Sloopwerk betonwand e.d. is afgerond
- Aanhelen met beton van de eerste verdiepingsvloer en de wanden, deze werkzaamheden
worden de komende tijd uitgevoerd
- Na de bouwvakantie zullen de wanden van de tweede verdieping en de dak vloer worden
gerealiseerd in beton.
- Plaatsen van nieuwe betontrappen
Deze werkzaamheden zullen worden opgevolgd met de reeds eerder voorziene werkzaamheden
zoals metselen buitengevels, gevelkozijnen plaatsen en dakbedekking aanbrengen. Tevens wordt
her na de dakbedekking gestart met de afbouw van de binneninrichting.
Het werk is door ons vanaf 23 mei beveiligd middels bewegingsmelders, er zal bij een
inbraaksignalering een opvolging zijn door de politie en/of een particuliere beveiliger.
De vakantie periode breekt ook weer aan, dat houd in dat er geen of slechts zeer beperkt zal gaan
worden op de Lijnbaansgracht.
Onze bouwvakantie begint op maandag 25 juli en is afgelopen op vrijdag 12 augustus. Tijdens de
bouwvakantie wordt de bouwplaats door onze beveiligingsdienst 24/7 bewaakt middels camera’s en
opvolging.
De oproep om aan te melden voor de nieuwsbrief heeft slechts twee nieuwe aanmeldingen
opgeleverd, ik wil u dan ook nogmaals oproepen om de mensen in uw directe omgeving aan te laten
melden voor de nieuwsbrief, alvast bedankt daarvoor.

Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u altijd in contact met ons komen, met voorkeur via het
emailadres info@akor-pijnacker.nl. U krijgt dan altijd binnen een paar dagen een reactie op uw
vraag.
Dit e-mail adres kunt u ook doorgeven voor het aanmelden voor de nieuwsbrief.
Voor de gene die gaat genieten van een welverdiende vakantie wens ik een hele fijn, en zonnige
vakantie toe. Geniet er van.
Voor degene die blijven werken, werk ze.
Ik zal half juli nog een update geven hoe wij de bouwplaats achter zullen laten tijdens de vakantie.
Tevens kan ik dan bij benadering aangeven of er nog wordt doorgewerkt en wat dit dan in zal
houden.
Voor nu wens ik u een fijn dag.
Ik dank u voor uw begrip en geduld.
Met vriendelijke groet,
John van der Spek
Projectleider
015-3615300

