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Beste buren,
Bouwwerkzaamheden in de nabije omgeving
zijn altijd merkbaar. Daarom brengen wij u via
ons ‘Bouwnieuws’ op de hoogte van de
voorgenomen werkzaamheden en planning
rondom ons project Oranjepark in Ermelo. Als
buren houden wij u regelmatig op de hoogte
van de ontwikkelingen op de bouwplaats
door middel van een ‘Bouwnieuws’ in uw
brievenbus.
Projectomschrijving
In opdracht van UWOON beginnen wij met
de voorbereidende bouwwerkzaamheden
voor de bouw van 42 huurappartementen,

bestaande uit het aanbrengen van de
bouwplaatsinrichting en het boren van de
bronnen. De feitelijke bouwwerkzaamheden
starten pas als er duidelijkheid is over de
ingediende bezwaren.
Werktijden bouwplaats
Conform de omgevingsvergunning zijn onze
werktijden van maandag t/m zaterdag van
07.00 uur tot 19.00 uur. In de praktijk werken
we van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot
16.00 uur. Wanneer we door (van te voren
bekende) omstandigheden hiervan moeten
afwijken, informeren wij u hierover.
Start werkzaamheden
Maandag 27 juni 2022 starten wij met de
werkzaamheden met betrekking tot het

Meer dan bouwen

boren van de warmtebronnen.
Voor de veiligheid van de omwonenden en
omgeving worden er bouwhekken rondom
het project geplaatst. Ook de bouwwegen,
toe- en uitritten, bouwwater, bouwelektra en
keten worden geplaatst.
Planning
De voorbereidende werkzaamheden duren de
gehele maand juli 2022. Afhankelijk van de
uitkomst van het overleg over de ingediende
bezwaren wordt de bouwplanning opgesteld.
Indien hier meer duidelijkheid over is zullen
wij u verder informeren.
Eventuele hinder
Uiteraard doen wij al het mogelijke de hinder
tot een minimum te beperken en vragen
hiervoor uw begrip.
Tijdens het inrichten van de bouwplaats en
het aanbrengen van de te boren bronnen
komt er bouwverkeer door de straten. Het zal
voorkomen dat in deze periode meerdere
malen per week grote vrachtautocombinaties
materialen komen brengen. Wanneer het
bouwterrein is ingricht zal er niet meer
geparkeerd
worden
op
de
parkeerplaats Prinsenhof
Buiten onze invloedssfeer is er stroomstoring
geweest.
D it
heeft
Liander
verder
afgehandeld.
Om hinder voor de nabij gelegen woonwijk en
doorgang naar het centrum te beperken,
verplichten wij het bouwverkeer via de
Julianalaan aan te rijden en af te rijden.
Medewerking gevraagd
Ook vragen wij uw medewerking. Het
aanrichten van vernielingen, maar ook diefstal
of het spelen van kinderen in en om de
bouwplaats,
zi j n
zaken
waar
uw
oplettendheid preventief kan werken. Voor
een telefonische melding buiten kantooruren
(noodgevallen) kunt u contact opnemen met
Van Wijnen Midden, telefoonnummer: 034156 77 38.

De EHBO-er/BHV-er op dit project is de
uitvoerder de heer Peter de Jong.

Vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen over de
bouwplaats en de voortgang van de
werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de uitvoerder, de heer
Peter de Jong. Hij is bereikbaar via Van
Wijnen
Vestiging
Harderwijk
op
telefoonnummer 0341 553 644.
Met vriendelijke groet,
Van Wijnen Harderwijk
H. van Riesen
Projectleider

