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Allereerst hopen wij dat u dit bericht in goede gezondheid ontvangt. Het zijn 

bijzondere tijden, die om bijzondere maatregelen vragen. De coronacrisis vraagt 

veel van iedereen. Wellicht vraagt u zich ook af wat deze crisis betekent voor de 

bouwwerkzaamheden bij u in de Zeeheldenbuurt. Dat begrijpen we heel goed. In 

deze brief leest u daarom over de maatregelen die we bij ERA Contour nemen om 

besmetting van het coronavirus tegen te gaan op onze bouwprojecten.  

Onze werkzaamheden kunnen doorgaan 

In de strijd tegen het coronavirus heeft de overheid strenge maatregelen 

gepresenteerd. Zo zijn alle vergunningsplichtige bijeenkomsten, evenementen en 

samenkomsten verboden tot maandag 1 juni 2020. De werkzaamheden op onze 

werklocaties en bouwplaatsen vallen hier niet onder. Wij mogen dus met meer dan 

3 personen op een werklocatie of bouwplaats aanwezig zijn en onder strikte 

voorwaarden met elkaar doorwerken.  

Wij werken volgens de maatregelen van de overheid en Bouwend Nederland 

Op vrijdag 27 maart presenteerden de overheid samen met het RIVM en Bouwend 

Nederland het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Hierin staan de voorwaarden en 

maatregelen die alle bouwondernemingen moeten opvolgen om door te kunnen 

werken. Ook bij ERA Contour werken we, samen met onze partners en 

onderaannemers, volgens dit protocol. Hierin staat onder andere beschreven dat 

we maatregelen treffen op de bouwplaats en in de bouwkeet, waardoor we zo veel 

mogelijk op 1,5 meter afstand kunnen werken en verblijven. Ook blijven onze 

collega’s thuis bij ziekteverschijnselen van zichzelf of een huisgenoot. Uiteraard 

nemen we de hygiënemaatregelen zoals opgesteld door het RIVM op de 

bouwplaats in acht. Het volledige protocol bekijkt u op de website van Bouwend 

Nederland: www.bouwendnederland.nl.  

De bouw in de Zeeheldenbuurt gaat zoveel mogelijk door 

We doen er alles aan om de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk volgens de 

oorspronkelijke planning te laten verlopen. In de Zeeheldenbuurt lukt dit vooralsnog. 

Binnenkort ontvangt u een nieuwe nieuwsbrief van Portaal en ERA Contour met 

een update over de werkzaamheden en meer informatie over de start van de bouw. 

Mocht het coronavirus of de maatregelen hier omheen tóch voor grote vertraging in 

de planning zorgen, dan informeren wij u daar over.  

Uw gezondheid en die van onze medewerkers staat voorop 

Daarom werken we volgens het protocol en treffen we de benodigde maatregelen. 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, twijfel of zorgen? Blijf er niet mee 

http://www.bouwendnederland.nl/
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rondlopen, maar stel ze ons. U kunt ons bereiken via info@eracontour.nl of 079 – 

317 01 70. 

Alvast bedankt voor uw begrip! 

 

Met vriendelijke groet, 

Uitvoeringsteam Zeeheldenbuurt ERA Contour 
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