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Bloemberg en De Zwaan 

In deze vijfde nieuwsbrief vertellen wij u meer over het herstel van de gevels van de 

Bloemberg en De Zwaan. Wij beloofden u onder meer te informeren over de planning 

van de werkzaamheden, die vindt u hieronder, waarbij u precies kunt zien op welk 

moment wij bij huisnummers bezig zijn en tot welke overlast dat leidt.  

Lees snel verder. 

 

Planning gevels 

We starten half januari met het slopen van de oude en het plaatsen van de nieuwe 

gevels bij de Bloemberg en daarna volgt De Zwaan. De planning is gebaseerd op 

goede weersomstandigheden. Dat wil zeggen geen of weinig wind een temperatuur 

boven de -5 graden. Als de planning wijzigt, informeren wij u hierover. 

 

Voor de bouwwerkzaamheden is het noodzakelijk dat er enkele bomen gekapt worden. 

Wij hebben hiervoor een vergunning aangevraagd. Het kappen van de bomen gebeurt 

naar verwachting in de tweede week januari van 2017. In de volgende nieuwsbrief 

informeren wij u welke bomen gekapt gaan worden. 

 

De planning van de Bloemberg (zie bijgevoegde plattegrond): 

 

 

 

 

Bloemberg 

Steiger 

bouwen, 

aantal ankers 

bouwen 

Asbest 

verwijderen 

Slopen 

metselwerk 

Nieuwe gevel 

plaatsen, 

ankers/ 

bevestiging 

boren 

Weinig 

overlast 

Enkele uren 

overlast 

Veel overlast 

gehele dag 

Momenten 

van overlast 

Gevel A 

Huisnr: 5421 en 

5441 

16 en 17 

januari 

 18 en 19 

januari 

20, 23 en 24 

januari 

Gevel C en N 

Huisnrs: 5424, 

5425, 5444, 

5445,5462,5463, 

5481 en 5491 

18, 19, 20 en 

23 januari 

24 januari 25, 26, 27 en 

30 januari 

27, 30, 31 

januari en 1 

februari 

Stutwerk 

centrale hal 

Gevel K en L (de 

centrale ingang) 

 

18, 19 en 20 

januari 

23 t/m 27 

januari 

 

 

30 januari 

 

 

31 januari, 1, 

2, 3 en 6 

februari 

 

 

2, 3, 6 t/m 9 

februari 

 

November 2016 

Inhoud 

 Planning gevels  

 Overlast 

 Veiligheid 

 Voorzieningen 

vleermuizen 

 Contactpersoon 

Contact Portaal 

Jolanda Martens en  

Josine van Winkel 

0800 - 767 82 25. Met 

mobiel belt u: 0318 - 89 89 

89  

 

E-mail: 

jolanda.martens@portaal.nl 

Josine.v.winkel@portaal.nl 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van Portaal en wordt verstuurd 

naar de 80 bewoners van de 

Zwaan en de 51 bewoners van 

de Bloemberg. 
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Verwijderen 

stutwerk en 

plafond 

herstellen 

13 t/m 17 

februari 

Gevel E en F 

Huisnrs: 5403, 

5404, 5429, 

5430, 5449, 

5450, 5467, 

5468, 5485, 

5486 

2,3 en 6 

februari 

7 februari 8, 9, 10, 13 en 

14 februari 

13 t/m 17 

februari, 20 

februari 

 

 

De planning van de Zwaan (zie bijgevoegde plattegrond): 

 

 

 

 

 

De Zwaan 

Steiger 

bouwen, 

aantal 

ankers 

bouwen 

Asbest 

verwijderen 

Slopen 

metselwerk 

Nieuwe gevel 

plaatsen, 

ankers/ 

bevestiging 

boren 

Weinig 

overlast 

Enkele uren 

overlast 

Veel overlast 

gehele dag 

Momenten 

van overlast 

Gevel R 

Huisnrs: 5601, 

5621, 5641, 5661 

13 en 14 

februari 

 15 en 16 

februari 

21 en 22 

februari 

Gevel U en HH 

Huisnrs: 5610, 

5632, 5652, 5672, 

5684, 5687, 

5693,5696 

14 t/m 17 

februari 

 17, 20 en 21 

februari 

22 t/m 24 

februari 

Gevel Z 

Huisnrs: 5617, 

5639, 5659 

20 en 21 

februari 

 22 en 23 

februari 

27 en 28 

februari 

Gevel AA  

5614, 5616 

(5636, 5638, 

5656, 5658 

hebben beetje 

last van het 

boorwerk) 

22 februari  23 en 24 

februari 

1 t/m 3 maart 

Gevel BB en CC 

Huisnrs: 5607, 

5611, 5628, 5633, 

5648, 5653,5668 

27, 28 

februari, 1 

maart 

2 maart 3, 6 t/m 9 

maart 

10, 13 t/m 16 

maart 

Gevel FF 

Huinrs: 5624, 

5644, 5664, 5682, 

5691 

7 t/m 9 

maart 

 1, 13 t/m 15 

maart 

16, 17, 20 en 

21 maart 

Gevel P 

Huisnrs: 5603, 

5623, 5643, 5663, 

5681 

10, 13 t/m 

16 maart 

 17, 20 t/m 22 

maart 

21 t/m 24, 27 

t/m 29 maart 
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In april 2017 ruimt de aannemer de bouwplaats op.  

 

 

 

 

Overlast 

We proberen overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas is dat nooit helemaal 

mogelijk. Hieronder geven we aan welke overlast u gaat ervaren. Het belangrijkste is 

dat u uw ramen goed gesloten houdt tijdens de werkzaamheden. 

 

Steigerbouwen Bij iedere verdiepingsvloer plaatsen we een aantal ankers in de 

betonnen muur. Dit is voor verankering van de steiger. U hoort 

boorgeluiden.  

Asbest 

verwijderen 

De asbestverwijdering betreft alleen de gevels waar kozijnen in 

zitten. Het paneel bevat asbest en verwijderen we uit de kozijnen. 

Dit geeft weinig of geen geluidsoverlast. Het weghakken van het 

metselwerk rondom het kozijn geeft wel meer geluid- en 

stofoverlast. Ter voorkoming van stof plakt de aannemer de naad 

tussen kozijn en wand van de binnenkant af. Het verwijderen van 

het asbest gaat volgens wettelijke voorschriften en wordt vanaf de 

buitenkant van het appartement uitgevoerd.. U kunt in de woning 

blijven. Er is geen gevaar voor uw gezondheid. 

Sloopwerk 

gevels 

Geeft veel geluids- en mogelijk ook stofoverlast. Het metselwerk 

wordt met luchthamers los gehakt. Hou daarom uw ramen dicht. 

De steigers pakken we in met fijn gaas ter voorkoming van stof. 

Nieuwe gevels Bij iedere verdiepingsvloer boren we om de 60 centimeter meter 

ankers, waaraan de gevel bevestigd wordt. Dit geeft lawaai en 

duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Het aanbrengen van de nieuwe 

gevels geeft geen overlast. Dit doen we twee keer per dag. We 

proberen ‘s morgens rond 10.00 uur en ’s middags rond 15.00 uur 

te boren. In de tussentijd kan het mogelijk voor komen dat er extra 

boorwerkzaamheden nodig zijn. 

 

 

Uw veiligheid en veiligheid omgeving 

Er komen kranen op de weg te staan, bij de ingang van de Bloemberg en aan de 

straatzijde van De Zwaan (twee gevels). Op welke momenten de kraan actief is en wat 

dat voor u betekent leest u in de volgende nieuwsbrief. In ieder geval zal de aannemer 

alles met borden en een omleidingsroute aangeven, zodat uw veiligheid en die van de 

omgeving gewaarborgd is.  

 

Voorzieningen vleermuizen 

U heeft misschien al gezien dat de aannemer 

groene doekjes heeft aangebracht op enkele 

muren. Dit zijn doekjes zodat de vleermuizen die 

nog in de muren zitten wel naar buiten kunnen 

vliegen, maar niet meer terug kunnen komen in de 

muur. Zij zullen dan zelf een nieuwe slaapplek 

zoeken. 
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Uw contactpersoon van de aannemer 

Uw contactpersoon van de aannemer VolkerWessels is de uitvoerder Richard Hunting, 

telefoonnummer 06-11008299. Hij is iedere dag van 11.00 tot 12.00 uur aanwezig in 

de bouwkeet. Deze staat op het parkkeerterrein van de Bloemberg. 

Bij calamiteiten na werktijd of in het weekend kunt u bellen met het 24-uurs 

servicenummer van VolkerWessels op 0316 221845. 

Vervolg 

In december informeren wij u met een volgende nieuwsbrief over: 

- Vervolg van de renovatie 

- Kappen van de bomen 

- Kleur en uitstraling van de nieuwe gevels 

- Kranen – gevolg voor parkeren 

- Wat u kunt doen om de renovatie soepel te laten verlopen 

 

 

 

Bijlagen: plattegronden van Bloemberg en De Zwaan 

 


