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Aan de omwonenden van het project 'De 12 Pauwen'

Maasdijk, 12-9-2018

Ons kenmerk: VMBpr/l 8 1ÛZlBBljr
Behandeld door: G.W. Bosch

Betreft: Sloop Sacramentskerk en nieuwbouw 12 woningen, Sportlaan 127 te Den Haag

Geachte omwonende(n),

Hierbij willen wij u kenbaar maken dat wij opdracht hebben voor het saneren en aansluitend
slopen van de Sacramentskerk alsmede het realiseren van 12 woningen op deze locatie.

Sanering en sloop
De huidige planning is dat de sanering en sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf begin
oktober 2018 tot en met ca. eind januari 2019.

omdat saneren en slopen specialistisch werk is, hebben wij opdracht gegeven aan
gespecialiseerd, gecertificeerd bedrijf VSM sloopwerken B.V. uit Leiderdorp.

Vanaf week 37 zullen er op de locatie voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.
Er worden in week 37 tijdelijke borden geplaatst, zodat de parkeervakken vóór de kerk aan de
Sportlaan-zijde niet meer gebruikt kunnen worden.

Vanaf donderdag 13 september zullen bouwhekken rondom de gehele locatie worden geplaatst
en zal een strook asfalt verwijderd worden.

Begin week 38 starten de nutsbedrijven met het omleggen van het leidingtracé dat nu nog onder
het trottoir ligt langs de kerk aan de zijde van de Sportlaan. Dit leidingtracé wordt verlegd naar
het toekomstige trottoir. Deze komt in het verlengde van het bestaande trottoir langs de
Sportlaan. Eventuele bijzonderheden vanuit de nutsbedrijven zullen rechtstreeks door deze
partijen aan u kenbaar worden gemaakt.

Het slopen van de kerk kan verkeers- en geluidsoverlast met zich meebrengen. Wij trachten deze
te beperken. Wijvertrouwen op uw begrip.
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lnformatie
Wij houden u graag op de hoogte van de (sloop/bouw)voortgang en delen eventuele belangrijke

informatie met betrekking tot de buurt, middels de onderstaande online informatiepagina:

https ://www.vm ierlo. n I/l nformatie-Sportlaan-Den-Haao

Heeft u vragen?
Voor eventuele vragen met betrekking tot het project, kunt u het vragenformulier op de

informatiepagina invullen. lJ zult veruolgens binnen vijf werkdagen reactie ontvangen. ln geval

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

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geì'nformeerd

Met vriend ke groet,

Van Mierlo jecten B.V

Bert
Pla

Bijlage: Plattegrond van de locatie
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