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Geachte heer / mevrouw,   
 
Zoals u wellicht weet is Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling al enige tijd bezig met de voorbereidingen 
van 16 eengezinswoningen van het project ‘Het Sieraad’, die aan de Amberhorst gebouwd gaan 
worden. Inmiddels zijn de meeste woningen verkocht en alle vergunningen onherroepelijk. Dit 
betekent dat we kunnen gaan bouwen.  
 
Middels deze brief willen wij u informeren over onze werkzaamheden en planning.  
 
Graafwerkzaamheden 
Vanaf heden, 14 juni, starten we met de graafwerkzaamheden om het terrein bouwrijp wordt gemaakt. 
Wij zijn ons ervan bewust dat pas na het broedseizoen (aflopend op 15 juli) gerooid en gekapt mag 
worden. Na deze datum starten wij dus met het rooien van struiken en kappen van de bomen op ons 
terrein. De acht bomen aan de Amberhorst blijven vooralsnog staan en worden later dit jaar naar de 
overkant van de weg verplaatst. Bijgevoegd treft u een ontwerp aan van de toekomstige inrichting van 
het gebied. Naar verwachting zijn deze graaf- en rooiwerkzaamheden op 22 juli gereed. 
 
Heiwerk 
Direct na de bouwvakvakantie (vanaf 15 augustus), worden de bouwketen geplaatst en starten wij met 
het heiwerk. Wij hebben vernomen dat enige buurtbewoners bang zijn voor schade aan hun woning. 
Voor eventuele schade zijn wij verzekerd en vooraf is door onze verzekeraar geïnventariseerd of een 
opname noodzakelijk is. Zowel wij, als de verzekeraar verwachten geen schade, daarom achten wij 
een opname niet noodzakelijk. Indien u hieraan twijfelt, adviseren wij u om zelf foto’s te maken 
voordat het heiwerk start.  
 
De palen die voor het heiwerk gebruikt worden zijn van prefabbeton en circa 8 meter lang. Het heien 
duurt circa 5 werkdagen. Gedurende het aanbrengen van de funderingspalen is het mogelijk dat u 
geluids- en/of trillinghinder ondervindt. Bij eventuele calamiteiten kunt u contact opnemen met ons 
kantoor, bereikbaar op telefoonnummer:  0174-522300. 
 
 
 
 
 
 
 



Fundering & opbouw woningen 
Na het heiwerk worden de funderingen gemaakt, de begane grondvloer gelegd en volgen later de 
zogenaamde casco’s. Dat betekent dat de woningen als een bouwpakket in elkaar gezet worden. 
Hierdoor wordt de bouwtijd op de bouwlocatie aanzienlijk verkort. Wij verwachten (onder voorbehoud 
van onvoorziene omstandigheden) dat de woningen begin 2017 gereed zijn. Rond die tijd wordt ook 
het openbaar gebied hersteld en opgeknapt. 
 
Communicatie 
Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de overlast in de buurt tot een minimum te beperken, maar 
dat er enige overlast zal zijn is niet uit te sluiten. Om u zo goed mogelijk te informeren over de 
werkzaamheden en eventuele overlast hebben wij een speciale website ingericht:  

 

www.vmierlo.nl/informatie-sieraad 
 
Op deze pagina staan de contactgegevens van de projectbegeleider, waar u eventuele vragen aan 
kunt stellen. Tevens geven wij op deze pagina aan wat de stand van het werk is en wat er de 
komende periode staat te wachten.  
 
 
Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Van Mierlo Bouwprojecten B.V. 
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