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Omgevingsbulletin 2
Nieuwbouw Christinaplantsoen Deurne
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de nieuwbouw aan het Christinaplantsoen. Voor 
Bergopwaarts bouwen wij 26 levensloopbestendige woningen. Met deze nieuwsbrief 
informeren wij u graag over de actuele stand van zaken, activiteiten en voortgang van dit 
bouwproject.

Projectteam
Mogen wij u voorstellen aan het projectteam voor de locatie 
Christinaplantsoen:
Bart Kierkels, projectleider (links)
Harry Gruijters, uitvoerder (rechts)

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden
Op maandag 27 september organiseren wij een inloop 
informatiebijeenkomst op het kantoor van Bergopwaarts aan de Dunantweg 10 in Deurne. 
Bent u geïnteresseerd in de bouwwerkzaamheden en wat dat voor u als buurtbewoner 
betekent? U bent van harte welkom tussen 17.00 en 18.00 uur.

Nieuwbouw 
Christina

plantsoen
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Voorbereidende werkzaamheden op hoofdlijnen
De komende week ronden we de grondwerkzaamheden af. 
In de week van 11 oktober 2021 (week 41) beginnen we met het aanbrengen van de 
mortelschroefpalen. Dit om geluidoverlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De 
werkzaamheden duren ongeveer 5 werkdagen. Na het aanbrengen van de mortelschroefpalen 
worden in week 42 t/m 46 de funderingswerkzaamheden uitgevoerd. 

Gebruik mobiele bouwkraan
Voor diverse werkzaamheden van zowel de fundering als de ruwbouw maken we gebruik van 
mobiele bouwkranen. Deze worden normaal gesproken per dag aangevoerd, opgebouwd, 
afgebroken en weer afgevoerd. Het kan echter voorkomen dat een bouwkraan meerdere 
dagen achter elkaar blijft staan. Om de bouwwerkzaamheden te kunnen starten moet een 
kraan klaarstaan bij de start van onze werkdag (07:00 uur). Dit betekent dat de kraan voor dit 
tijdstip wordt opgebouwd. 

Veiligheid op #1. 
Bij Van Wijnen staat veiligheid op 1. Dat betekent voor iedereen, elke dag, veilig en gezond 
van huis en weer terug. Veiligheid kunnen we niet in ons eentje realiseren. Veiligheid betreft 
dus niet alleen onszelf, maar ook de omgeving. Volgt u dan dus ook altijd de instructies van 
ons bouwplaatspersoneel op. Voor uw en onze veiligheid is het bouwterrein met hekken 
afgesloten en alleen toegankelijk voor bouwplaatspersoneel en toeleveranciers.

Communicatie over de bouw 
U ontvangt van ons periodiek een nieuwsbrief. Ook bij te verwachten (serieuze) hinder 
brengen we u via een nieuwsbrief op de hoogte. Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal 
ontvangen, dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar communicatie.zuid@
vanwijnen.nl. 

Op de website www.christinaplantsoen.nl vindt u informatie over de woningen, 
nieuwsberichten en de verstuurde omgevingsbulletins. Tegen de tijd dat de bouw gestart is, 
vindt u op deze site ook foto’s van de voortgang van de bouw. 

Heeft u vragen? 
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de werkzaamheden voor u zonder al te veel overlast 
verlopen. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over de bouw kunt u ons een e-mail 
sturen naar communicatie.zuid@vanwijnen.nl. Daarnaast zijn we tussen 8.00 en 17.00 uur 
bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 073 – 521 90 14.

Heeft u vragen voor Bergopwaarts, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen 
naar mail@bergopwaarts.nl. Of u belt op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur naar  
0493 - 32 73 00.

Wij hopen op een prettig contact met u als omwonende. 

Team Bergopwaarts en Van Wijnen


