
 
 
 

 

 

 
                                                                 

Wijkbericht  Juli 2022 

Informatie over de bouwactiviteiten aan de Linschotensingel en Vronesteinlaan 

Werkzaamheden Linschotensingel en Vronesteinlaan.  
Met dit wijkbericht informeren wij u over het verloop van de werkzaamheden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolg bouwwerkzaamheden 
Laatste stort tunnels, de metselaars en de 
afbouwwerkzaamheden zijn begonnen, de eerste 
vloeren zijn gesmeerd en in de loop van deze week 
starten we met het lijmen van de wanden. 
 
Bouwbedrijf van Dillen heeft vakantie van vrijdag 22 
juli t/m vrijdag 12 augustus 2022. 
 
De werkzaamheden gaan in de vakantie door te weten: 
voorbereiden van een nieuw netstation aan de 
Vronesteinlaan door Stedin, start stalen dak (week 28), 
inmiddels is ook het betonskelet op hoogte van de 2e 
fase en zal de grote bouwkraan en div. hulpmiddelen 
worden afgevoerd vanaf maandag 18 juli (week 29), 
het bouwen van de kopgevelsteiger t.p.v. stramien, 
week 31 en 32. 
 
Veiligheid 
De Linschotensingel is afgesloten voor alle verkeer en 
de Vronesteinlaan zal tijdens de werkzaamheden deels 
afgesloten zijn voor verkeer, dit zal tijdig worden 
aangekondigd met verkeersborden. Het bouwterrein 
wordt voor de veiligheid van omwonenden en 
belangstellenden volledig afgesloten met 
bouwhekken. Let goed op uw eigen veiligheid en die 
van andere omstanders. U kunt overlast ondervinden 
met het parkeren van uw auto.  

 
 
 
Vragen aan de aannemer? 
Van Dillen Bouw uit Culemborg realiseert de woningen 
in opdracht van Portaal.  Voor vragen of opmerkingen 
tijdens de werkzaamheden kunt u telefonisch of per 
mail contact opnemen met de uitvoerder van 
Bouwbedrijf Van Dillen. 
 
Naam:  Mathijs Schipper 
Telefoon:  0345-509060 
Mailadres:          info@vandillen-bouw.nl 
 
Werktijden 
De bouwplaats medewerkers starten hun 
werkzaamheden op de bouwplaats om 7.00 uur in de 
ochtend. Omstreeks 17.00 uur worden de 
werkzaamheden beëindigd.  
 
Als u als omwonende iets ziet wat niet hoort, wilt u 
dat dan melden bij Portaal via telefoonnummer 0800-
7678225? Is er sprake van een calamiteit wilt u dan 
contact opnemen met de politie via 0900 – 8844  
(geen spoed) of 112 (bij spoed)? 
 
 
Wij wensen u een fijne vakantie toe! 
 


