
BOUWCOMBTNATTE I

NMAAS D IJ K_
Bouwcombinotie Moosdiik V.O.F.

Postbus 2 l 8, 3 140 AE Moossluis

Aortsdiikweg l, Moosdilk
TeleÍoon: í0174|, 522 3OO

Aan de omwonenden van
Watertuinen fase 3

Maasdijk, 10 oktober 2019

Ons kenmerk: BCM/í 91 03/RvM/jr

Betreft: start heiwerk Watertuinen fase 3 Maasdijk

Geachte bewoner(s),

Middels deze brief informeren wij u over de start van de heiwerkzaamheden voor de bouw
van 64 woningen in project Watertuínen fase 3 in Maasdijk.

Grondwerk
Wij zijn reeds gestart met het bouwrijp maken van het bouwterrein, waaronder het aanbrengen
van de hoofdriolering, het aanbrengen van het zandcunet t.b.v. de bouwwegen en het inrichten
van de bouwplaats.

Heiwerk
Vandaag is de heistelling gearriveerd op de bouwplaats. Naar venruachting starten de
heiwerkzaamheden vanaf begin volgende week (week 42). Het heiwerk duurt circa zes weken

Het heiwerk wordt uitgevoerd middels vibro palen. Bij vervaardigen van de vibropaal wordt eerst
een stalen buis met gesloten punt heiend in de grond gebracht. Het heien vindt hierbij plaats op
de kop van de buis. Nadat de buis op diepte is gebracht wordt in de buis een wapeningskorf
gehangen en wordt de buis volgestort met beton. Tijdens dit storten wordt de buis omhoog
getrokken.

Hinder
Wij realiseren ons dat het uitvoeren van deze werkzaamheden eventueel gepaard gaat met enige
hinder. Uiteraard doen wij er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip
voor de tijdelijke situatie.

Bouwcombinolie Moosdiik is oon wo*mootschoppij von:

Bank 1229.29.713, KvK 5O242504
BTW-nr. N1822ó. 32.9 ó2.BOl
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Meer informatie
Wij houden u tijdens de bouw graag op de hoogte van de werkzaamheden en andere belangrijke
informatie omtrent de realisatie. Dit doen wij digitaal, via de informatiewebsite van Watertuinen
fase 3.

Link website:
httos://www.vm i erlo. n l/l nformatie-Watertui nen-fase-3

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Deze kunt u stellen door een mailte sturen naar
communicatie@vmierlo.nl of te bellen naar Q174-522300.

Met vriendelijke groet,
natie Maasdijk V.O.F

van M


