ROS DONCKSTRAAT – NIEUWSBRIEF 4
Dendermonde, 9 juli 2018
Beste Donckstrater,

Het schooljaar is achter de rug en de grote vakantie is aangebroken. En ook het bouwverlof start binnenkort.
Hoofdaannemer Van Tornaut is in bouwverlof van 14 juli 2018 tot en met 5 augustus 2018. Enkel de
onderaannemer voor elektriciteit werkt verder in blok C.
Tijdens deze periode liggen de werken in de andere blokken dus volledig stil, en wanneer u dus in deze periode
tóch activiteit zou zien, kan het nooit kwaad om ons op te bellen of eventueel ook de politie in te lichten.
Voor project Ros Donckstraat geven we jullie de planning mee voor na het bouwverlof:
-

De afbraakwerken zijn nog voor het bouwverlof voltooid. Na het bouwverlof
starten de sonderingsonderzoeken naar de grond op de terreinen.

-

De funderingswerken van de blokken H t.e.m. M (Ros Beiaardstraat 31-3335-37-43-45-49-51-59-61-63 en Koning Boudewijnlaan 79 en 81 ) verlopen
volgens planning en worden verdergezet.

-

Voor blok M (Koning Boudewijnlaan 79 en 81) is er een extra werkploeg
opgetrommeld die de werkzaamheden verderzet.

Het is onze betrachting om uiterlijk eind dit jaar de funderingswerken in àlle blokken af te ronden, zodat wij
een vlotte voortgang van de werf kunnen blijven garanderen.
Wij rekenen uiteraard op jullie begrip voor de hinder die eigen is aan de werken, maar herhalen graag dat u
steeds welkom bent met opmerkingen of klachten of als u één of ander wil signaleren (052 22 14 43 of via
info@devolkswoningen.be) .
In het belang van uw eigen veiligheid én die van de omwonenden, willen wij er uw aandacht op vestigen dat het
ten strengste verboden is om de stellingen of de werf te betreden. Wanneer u vaststelt dat dit tóch gebeurt of u
stelt vast dat er vandalisme wordt gepleegd, vragen wij u om de politie onmiddellijk te verwittigen (nummer
101).
In de knalgroene brievenbus t.h.v. de nieuwbouwblok (hoek Donckstraat/Koning Boudewijnlaan) kan u ons ook
steeds uw klachten of opmerkingen bezorgen. Deze brievenbus wordt niet dagelijks geleegd, gelieve hiermee
rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,

Piet Pauwels
Algemeen Directeur

NIEUW ADRES!

