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Voortgang 

De renovatie van het Karel Doormanplein vordert. Voor de bouwvakantie wil aannemer 

Trebbe alle werkzaamheden hebben afgerond.   

 

De werkzaamheden aan het dak en de mechanische ventilatie lopen ten einde. De 

klachten over de inregeling van de Ecolution/CV hebben we voor de meeste blokken 

opgepakt en afgerond. De woningen aan de Jan van Galen, Klokjeslaan en MH 

Tromstraat-oneven zijn komende weken aan de beurt. Voor het vervangen van de 

puien zijn wij aan de laatste woningen bezig. 

 

Wij hebben gemerkt dat er onrust speelt rondom de renovatie. Dat vinden we 

vervelend. We begrijpen dat de renovatie ingrijpend is. Naast de overlast in uw woning 

is er ook overlast in de wijk. Aannemer Trebbe heeft inmiddels extra mensen 

ingeschakeld om onnodige overlast te voorkomen. Heeft u vragen of opmerkingen? 

Neem dan vooral contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende 

oplossing. 

 

Overige werkzaamheden 

Trebbe zet vanaf 10 juni extra mensen in voor het oplossen van de openstaande 

restwerkzaamheden, het plaatsen van de tuinhuisjes en het opruimen en herstellen 

van de bouwplaats (terrein, tuinen, bestrating). Dit gaat door tot aan de bouwvak. Alle 

restpunten en schadeafhandelingen voortkomend uit de oplevering van de woningen, 

worden voor de bouwvak afgerond. 

 

Riolering achterpad 

Als uw berging wordt vervangen, vervangen we tegelijkertijd ook het riool van het 

achterpad. Op het nieuwe riool plaatsen wij het putje voor de berging en de 

hemelwaterafvoer van de berging. Hierdoor is er geen lozing meer van het water op 

het achterpad. In overleg met de gemeente blijft de oude riolering in de grond liggen. 

De nieuwe riolering ligt op juiste diepte en afschot waardoor er geen risico is voor 

bevriezing en wateroverlast. 

 

Overlast in de wijk 

Niet alleen u maar ook andere buurtbewoners ondervinden hinder van de 

werkzaamheden. Straten zijn regelmatig afgesloten, parkeerplaatsen zijn bezet en er is 

overlast van bouwverkeer, bouwvuil- en opslagcontainers. Het heeft onze aandacht en 

wij vragen uw begrip hiervoor. Alle acties vinden plaats in overleg en na goedkeuring 

van de gemeente. 

 

20 juni 2019 

Inhoud 

• Voortgang 

• Overige 

werkzaamheden 

• Riolering achterpad 

• Overlast in de wijk 

• Contact 

 

 

 

 

 

Contact: 

Portaal 

Danny Mooren 

0800-7678225 

Trebbe 

Casper Donker 088-

2590000 
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Op 1 juli wordt een enkele rijbaan van de Dr. Plesmanlaan afgesloten voor het 

takelen van de vloeren voor de bergingen. De gemeente informeert u hierover. 

 

Contact 

Wilt u meer weten over het verloop van het project, dan kunt u contact opnemen met 

Casper Donker, projectleider 088 2590384 via of Eric van der Ploeg, hoofd productie 

van Trebbe via 088-2590372. 


