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Aan de omwonenden van het pro¡ect Crispijn
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Betreft: Start bouw Crispijnstraat te Den Haag

Geachte omwonende(n),

De nieuwbouw van 13 woningen De Crispijn gaat van start. Met deze brief informeren wij u over
het heiwerk, de funderingswerkzaamheden en wegafsluitingen gedurende deze werkzaamheden.

Start heiwerk
Het heibedr¡f zal naar venvachting op vrijdag 21 september 2018 starten met het heiwerk van de
13 nieuwbouwwoningen. De heistelling zalom 06.00 uurworden aangevoerd, waarna het
heiwerk vanaf 07.00 uur start. Het heibedrijf zalwerkzaamheden uitvoeren tussen 07.00 - 17.00
uur. Als de werkzaamheden naar planning verlopen, is het heiwerk maandag 24 september om
17.00 uur afgerond.

Tijdens de heiwerkzaamheden wordt de Crispijnstraat afgesloten voor verkeer. lndien de
werkzaamheden goed verlopen, wordt maandag 24 september na 17.00 uur de weg weer
vrijgegeven.

Daar de werkzaamheden een weekend overbruggen, zullen wij ervoor zorgen dat de
Crispijnstraat vrijdag na 17.00 uur tot maandag 07.00 uur bereikbaar is.

Voor het inbrengen van de heipalen, hebben wij gekozen voor een trillingsarm systeem, waarbij
de palen worden geschroefd. Echter, wij kunnen niet voorkomen dat dit enige geluid veroorzaakt.
Uiteraard doen wij ons best om dit tot een minimum te beperken.

F u nderi ngswerkzaam heden
Naar venryachting starten we in oktober 2018 met de funderingswerkzaamheden. De
Crispijnstraat zal tijdens het storten van de fundering enkele uren afgesloten worden in verband
met uw veiligheid.

Nadat de funderingen van de 13 woningen gereed zijn, wordt de bouwstraat op het bouwterrein
achter De Crispijn aangelegd, waardoor de Crispijnstraat beperkt afgesloten hoeft te worden
tijdens het verdere bouwproces.
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Feestelijke start bouw
Op vrijdag 14 september van 16.00 tot 1 9.00 uur vindt de feestelijke start bouw met de kopers
van de 13 nieuwbouwwoningen plaats. Er worden circa 40 personen op het bouwterrein
ven¡vacht. Houdt u rekening met geluid vanaf de locatie.

lnformatie
Wij houden u graag op de hoogte van de (bouw)voortgang en delen eventuele belangrijke
informatie met betrekking tot de buurt, middels de onderstaande online informatiepagina.

www.vm ierlo.n l/informatie-Gris pii n

Heeft u vragen?
Voor eventuele vragen met betrekking tot de bouunruerkzaamheden, dan kunt u het

vragenformulier op de informatiepagina invullen. U zult veruolgens binnen viif werkdagen reactie

ontvangen.ln geval van spoed kunt u telefonisch contact opnemen met Van Mierlo, via 0174-
522300, contactpersoon : Bert Bosch.

Met vrie jke groet,

Van Mierl Bouwprojecten B.V

G.W


