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Aan de omwonenden van het project Crispijn

Maasdijk, 26 april2018
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Behandeld door: G.W. Bosch

Betreft: start sloopwerkzaamheden 13 woningen Crispijnstraat te Den Haag

Geachte omwonende(n),

Hierbij willen wij u informeren over de start van de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden voor het
bovengenoemde project.

Sloopwerkzaamheden
We zijn gestart met de sloopwerkzaamheden aan de Crispijnstraat. De sloop wordt in twee delen
uitgevoerd. Eerst zal er asbestsaner¡ng plaatsvinden. Dit zal worden uitgevoerd door een daartoe
gecertificeerd bedrijf onder strenge wet- en regelgeving.

Nadat het gebouw vrij is van asbest, wordt het gesloopt. De verschillende materialen die in de
oude bebouwing zijn toegepast, worden zo veel als mogelijk gescheiden ingezameld en
afgevoerd. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting acht weken.

Route sloop- en bouwverkeer
ln overleg met de gemeente zijn afspraken gemaakt inzake (tijdelijke) wegafsluitingen en
eventuele omleidingen tijdens het sloop- en bouwproces.. Tijdens de sloop van de oude bebouwing wordt een veiligheidszone gecreëerd. Er zullen

bouwhekken worden geplaatst op de scheiding van de parkeerplaats en de weg. Hierdoor
zijn de parkeerplaatsen direct gelegen aan de oude bebouwing en de twee ondergrondse
afvalcontainers, tijdelijk niet beschikbaar. Er zijn tijdelijke bovengrondse containers
geplaatst in de straat die u kunt gebruiken.

. Na het afronden van de sloopwerkzaamheden worden de bouwhekken verplaatst, zodat u
weer gebruik kunt maken van de ondergrondse afvalcontainers en een gedeelte van de
parkeerplaatsen direct gelegen aan de bouwplaats. De tijdelijke bovengrondse
afvalcontainers worden weer weggehaald.

. Een aantal parkeerplaatsen zijn, doorAannemersbedrijf N.G.A. van Beek in overleg met
de gemeente, gereserveerd voor het opslaan van hun bouwmaterialen.. Om gevaarlijke situaties voor de buurt te voorkomen, hebben wij op de route naar de
bouwplaats bewegwijzering geplaatst. Fietsers en voetgangers worden ter hoogte van de
Elandstraat omgeleid via de Witte de Withstraat.
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Middels vooraf afgesproken aanvoerroutes en de bewegwijzering wordt bouwverkeer via
een vaste route naar de bouwplaats begeleid. De aan- en afvoer wordt zoveel mogelijk
via de achterzijde van de bouwplaats vezorgd.

Start bouw!
Naar verwachting starten in juli 2018 de bouwwerkzaamheden. Er wordt aangevangen met de
grondwerkzaamheden, waaronder het uitgraven van de bouwput en het inrichten van de
bouwplaats. Daarna zal de boormachine arriveren. ln verband met de binnenstedelijke locatie is
gekozen voor boorpalen. Deze hebben minimale trilling, waardoor eventuele hinder tot een
minimum wordt beperkt.

Overlast
Wij doen er alles aan om overlast te voorkomen, maar het zal zeker voorkomen dat u extra geluid
door de werkzaamheden ervaart. Ook zal er z¡taarder verkeer door de straat rijden. Wij kunnen
dit nooit helemaal voorkomen. Wel doen wij er alles aan om eventuele overlast tot een minimum
te beperken. Er wordt uitsluitend gewerkt op reguliere werktijden tussen 7.00 en 19.00 uur.

Informatie
Wij houden u graag op de hoogte van de (bouw)voortgang van het project Crispijn. Dit doen wij
middels een informatiepagina. Wij delen regelmatig updates met betrekking tot de
werkzaamheden en informatie die van belang is voor u: de omwonende(n) en andere
belanghebbenden. De link van de informatiepagina:

vt î ,tt.vm ierlo. n l/i nformatie-Gris oi i n

Heeft u vragen?
Voor eventuele vragen met betrekking tot de sloop- en bouwwerkzaamheden, dan kunt u het
vragenformulier op de informatiepagina invullen. U zult veruolgens binnen vijf werkdagen reactie
ontvangen. ln geval van spoed kunt u telefonisch contact opnemen met Van Mierlo, via 0174-
522300, contactpersoon : Bas Zoutewelle.

Zodra de bouwwerkzaamheden starten, delen wij middels de informatiepagina de
contactgegevens van de uitvoerder met u. Heeft u tijdens de bouw ter plaatse vragen? U kunt
zich dan melden bij de uitvoerder in de bouwkeet. Adres: Crispijnstraat 72 Den Haag.

Met vriende
Van Mie rojecten B.V
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